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 * ةعمجلا ةروس بارعإ

 « ريفررارفال نافل كوتا
 عوفرم عراضم لعف : ضرألا يف امو تاومسلا فام هلل حبسي «

 . ةرشحلا» ةروس نم ىلوالا ةيآلا يف برعا : هدعب امو ةمضلاب

 ةلالجلا ظفلل  توعن :تافص : ميكحلا زيزعلا سودقلا كلملا ©

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو تارورجم

 ميضي د يدل ماس وخلا كيلو
 © نيكسون مو كوم ب كيلا بيو

 : يذلا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : يذلا وه ©

 . هريخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 . بارعالا نم اه لحع ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : نييمآلا يف ثعب ©:

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ثعب
 هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو ثعبب قلعتم رورجمو راج : نييمألا يف . وه

 مرق يف يأ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج
 . هلحم ةفصلا تلحو فوصوملا فذحف نييمأ

 رج فرح : نم . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصتم هب لوعفم : مهذم ًالوسر ©:

 ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض («مه» و ٍينايب
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 ةبسن ,نوملغي يأ مهنم هنوك ةلاح ًايُمَأ الجر : زيدقتلا 8 ًالوسرل ةفوذحم

 . هلاوحأو
 ًايلات يا ًالوسرل ةفص بصن لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : هتايآ مهيلع ولتي ©

 يما ةنيب ةيآ اهتاذ دح يف هذهو . مهلثم ًايمأ هنوك عم مهيلع ًايراق ىنعمب

 ىلع 'ةردقملا' ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف اولتيا و ةحضاو ةزجعم

 رج فرح : ىلع ٠ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل واولا

 . ولتيب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهلو

 'قحلم هنال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هتايآ

 1 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو ملاسلا ثنؤملا عمجب

 .اهبارعا نابرعتو هولتي» ىلع فطعلا يراوب ناتفوطعم : مهملعيو مهيكزبو ©

 ةمضلا | ؟ملغي» عفر ةمالعو هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهاو

 : . كرشلا نم مهرهطيو ىنعمب ةرهاظلا

 : ةمكحلاو : ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةمكحلاو باتكلا ©
 ' . ةئسلاو نآرقلا يا هبارعا برعتو «باتكلا» ىلع واولاب ةفوطعم

 نا . لاح بصن لح يف اهدعب ةيلعفلا ةلمسجلاو ةيلاج واولا.: اوناك ناو ©
 .:ضام لعق .: اوناك ٠ ا لمع ال اهيلع ليلد ماللاو ةليقثلا «ْنا» نم ةففخملا
 عفو لع يف لصتم ريدض دولا ةعمل اي هلاصتنال مضل لع يشبم صقان
 . ةيلصو («نا» نوكت نا زوجيو ةقراف فلالاو اهمسا

 مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : لبق نم ©
 . هلبق نم يا نمب رج لحم يف ةفاضالا نع هعاطقنال

 فرح يه يتلا ةليقثلا نم ةففخملا «ْنا» نيب ةقراف ماللا : نييم لالض يفل ©

 :ريخب :قلعتم رورجمو راج : لالض يف ةيفانلا «ْنا» نيبو لعفلاب هبشم ١

 ربك امرج ةمالعو اهلثم يور كلش تحل ةفص : نييم . ةاوناكا
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 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «مهنم نييمألا» ىلع واولاب ةفوطعم : مهنم نيرخآو ©

 نم نيرخآ ينو هدهع ىلع نيذلا نييمألا يف هثعب يا اهبارعا برعتو ةقباسلا

 يف بوصنملا ريمضلا ىلع ةفوطعم ابنال ةبوصنم نوكت نا زوجيو نييمألا

 . مهنم نيرخآ ملعيو مهملعي يا ؛مهملعي#
 ةفص بصن لحم يف وا رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهياوقحلب امل«

 نوقحليسو دعب مهب اوقحلي مل : يعمي يفن فرح ”نيرخآل د تعلن

 واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوقحلي . مهب

 «مهلو رج فرح : ءابلا . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . اوقحليب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ةيفانئتسا وارلا : ميكحلا زيزعلا وهو ©

 ةوه» أدتبملل ناعباتتم ناربخ : ميكحلا زيزعلا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 . زيزعلل ةفص «ميكحلا» نوكي نا زوجيو ةمضلاب ناعوفرم

 رك عرس 020
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 فاكلاو دعبلل ماللاو ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلذ ©

 . ًادمحم هاطعا يذلا لضفلا كلذ يا باطخخ فرح

 وها ةيمسالا ةلمجلاو . لضف وه هريدقت فوذحم أدتبم ربح : هللا لضف ©

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب

 ٍعوفرم عراضم لعف يهو أدتبملل ناث ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هيتؤي ©
 ًاناوج رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل ءايلا لع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو

 ٠ لوا هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو وه هريدقت

 تالا



 ناث هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ءاشي نم ©
 : «ءابشي» ةلمحو . ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو «يتْؤي) بارعا ثرعت : ءاشي

 . 'وهو ًاراصتخا «ءاشي» لوعفم فذحو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص
 أ هيضتقتو هءاطعا ءاشي نم يا . مولعم هنال ميزكلا نآرقلا يف فذحلا ريثك
 ش . هتمكح

 .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا ةيفانعتسا واولا : وذ لاو ©
 . ةسمخلا ءامسالا نم هنال واولاب عوفرم ربخ : و وذ

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضمأ: ميظعلا لضفلا ©

 . ةرسكلاب ةرورجم لضفلل - تنحنا- ةفص : ميظعلا
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 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةمضلاب عوفرف ادعبم : نيذلا لثم ©
 ْ . بارعالا نم امل لحم ال هتلص هدعب ةلمجلاو:ةفاضالاب رج لحم يف

 ! واؤُب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضانم لعف : ةاروتلا اولمح ©
 ْ :ةاروتلا . ةقراف فلالاو لعاف بئان عقر لحم يف لصتم يمض واولاو ةعامجلا

 . اهب لمعلاب اوفلك يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 ' : اولمجي ٠ بلقو مزجو يفن فرح : مل . فطع فرح : اهولمحي مل مث ©

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لع
 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاهاو لعاف عقر لح
 ْ . اهتايآب نيعفتنم ريغو اهب اولمعي ملو يا هب

 وا هييشت فرح فاكلاو أدعبملا ربخب قلعشم رورجيو راج : رامحلا لثمك ©

 ! روزخم هيلإ فاضم : لثم .أدتبملا ربخ عفر لح يف حتفلاب ىلع ًاينبم امسا نوكت

 مل



 ةفاضالاب رورجم هيلا فام : راحلا . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو

 . هرهظ ىلع لمحي يا ةرسكلا هرج ةمالعو

 عوفرم عراضم لعف يهو لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًارافسأ لمحي ©

 : ًارافسا . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو

 ملعلا بتك نم ًارابك ًابتك ًالماح يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 . زونك نم اهيف ام يردي الو اهب ىشمي

 : لثم . مذلا ءاشنال حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف : موقلا لثم سئب ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : موقلا . ةمضلاب عوفرم لعاف

 مذلاب صوصخملا نوكي وا موقلا لثم ًالثم سنب ياو هرييم فذحو ةرسكلا

 . لثملا اذه يا هيلع لدي هلبق ام نال ًاراصتخا ًافوذحم ْ

 - تعن  ةفص رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصرم مسا : اويذك نيذلا ©

 واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبذك .موقلل
 لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 اه

 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . اوبذكب قلعتم رورجمو راج : هللا تايآب ©
 ىلع ةلادلا هللا تازجعمب يا ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورحج

 . ميركلا لوسرلا ةوبن ةحص

 ةميركلا ةيآلا اهنم ةريثك روس يف تبرعا : نيملاظلا موقلا يدهم ال للاو ©

 . «فصلا» ةروس نم ةعباسلا

 اقاريو ووو كا زنق نأ ضاري ١
 # ا

 ريمض لعافلاو نيتكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لف : لق © ش

 .٠ تنأ هريدقت ايوجو رتتسم



 "فضلا» ةزوس نم ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا: اوداه نيذلا اهيأ اي ©
 : 1 . ىنعملا يف قرافلا عم

 نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : معز . ماج طرش فرح : متمعز نا ©
 ريم ءاقلاو ناب مزج لحم يف طرشلا:لعف كرخحدملا غفرلا ريمضب هلاصتال
 ةمالع ميلاو لعاف عفر لح يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصدتم
 1 0. روكذلا عمج

 لضم يمض فاكلاو لمفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح: هلل ءايلوأ مكنأ ©
 .ةمالع ميملاو «نأ» مسا بصن لحم يف مضلا لع ينبم - نيبطاخملا ريمض -

 'فرصلا نم عونمم هنال نوني لو ةمضلاب عوفرم اهربخ : ءايلوأ . روكذلا عمج

 ميظعتلل رورجمو راج : هلل . ةدئاز فلا هرمخأ يف يا ءالعف - نزو ىلع

 اهريخو اهمسا نم اهزيح يف امو «نأ»و . امل ةفوذحم ةفصب وأ ءايلوأي قلعتم
 ءانبا نحن نولوقي اوناك مهنال متيعدا نا يا متمعزل هب لوعفم بصن لحم يف

 . هؤابحاو هللا

 ' هيلا فاضم ؛ سائلا . ءايلوال ةفصب قلعتم رورجتو راج: ساشلا نود نم.©
 ' . مكب ىلوا وهو مكارس نم هللاب ىلوأ يا ةرسكلاب رورجم

 : نإب مزج لحم يف ءانفلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : توملا اوئمتف ©
 ' نونلا فذح ىلع يتبم رما لعف : اونمت  ءازجلا  طرشلا باوجل ةطبار ءافلاو
 ' لعاف عفر. لحم يف لصتم ريمض واولاو . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل
 ىا:. ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : توملا . ةقراف فلالاو

 . هئايلوال ةدعملا هتمارك راد ىلا مكلقنيو مكتيمي نا هللا ىلع اونمتف
 ينبم صقان ضام لعف : متنك . مناج طرش فرح : نيقداص متنك نإ ©

 ناب: مزج لحم يف طرشلا لعف كرحدلا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع
 : عمج ةمالع ميملاو اهمسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتتم ريمض ءانلاو
 ' نونلاو ملاس ركذم عبج هنال ءايلاب بوصنم «متنك» ربخ :: نيقداص . روكذلا
 مكرق ناك نأ يا ءنعم مدتل طرشلا باج فذحو درشلا نيوتت نم ضرع
 . مكتيمي نا هللا ىلع اونمتف ةقث ىلع متنكو ًاقح

 داع
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 ٠١ نق داو راء رن ©
 ال ةيفان : ال . ةيلاح نوكت نا زوجيو ةيفانعسا وارلا : ًاديأ هتونمتي الو ©

 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نوئبقي . ال لمع

 لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لضتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف
 يف ديكأتلا ىلع لدي بوصنم هنونمدي الب قلعتم نامز فرظ : ًادبا . هب
 . لبقتسملا

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح ءابلا : مهيديأ تمدق امب ©

 : تمدق . نونمتي الب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 نم اه لح ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لنعف

 ريمض "«مهاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : يديأ .بارعالا

 لحم ال لوصوملا ةلص «مهيديا تمدق» ةلمحو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 ميقاو رورجملا فاضملا فذحف مهيديا تمدق ام ببسب يا بارعالا نم اهل

 بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو هماقم هيلا فاضملا

 نا زومجيو . رفكلا نم مهيديا هتمدق اهب : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا

 ردصملاو . اهل لحم ال يفرح لوصوم ةلص ةلمجلاو ةيردصم «ام» نوكت

 هونمتي نأ نورسجي ال يا رجلا فرحب رج لحم يف اهالت امو «ام» نم لوؤملا

 . مهرفك لابوب اوذخؤي نا ةفيخ

 ميظعتلل عوفرم أدعبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانعتسا راولا : ميلع هللاو ©

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ميلع . ةمضلاب

 ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو ميلعب قلعتم رورجتو راج : نيملاظلاب ©

 لعافلا مسا لوعفم فذحو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس

 . مهسفنا نيملظلا يا «نيملاظلا»

 دما



 ريع 0 0 اك 4 ا
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 000 ور
 ظش . ةحتفلاب بوصنم اهمسأ : توملا . .لعفلاب هبشم ديكوتو

 - ةفلص بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :  هنم نورفت يذلا ©

 ١ ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورنفت . توملل - تعن
 ةلمجلاو . نورفتب قلعتم رورجو راج : هنم . لعاف عفر لحم يف لصتم
 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «هنم نورفت# ةيلعفلا

 . زوو طرشلا ىنعم نمضتملا «يذلا» باوج يف ةغقاو ءانلا : مكيقالم هنإف ©
 لحب يف لوصصوملا مسالا نوكيو ٠ هنم ىلع فوقولا دعب ةيفانتتسا نوكت نا
 . 'مالكلا فن ذوتسا مث هنم نورفت يذلا ء ءيئلا وه توملا نا يأ «نا» ربخ عفر

 فلا لع ينم لستم ريمض ءافاو لعفلب هبشم ديكوتو بصن فرح : هل

 ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم اهربخ : مكيقالم . «لا» مسا بصن لح يف
 : رج لحم إيف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ٍريمض فاكلاو لقشلل
 , دوكذلا عمج ةمالع ميملاو هلرمفم ىلا لعامل مسأ ةفاضا نم وهو ةفاضالاب

 . «توملا نا ريخ عفر لحم يف اهريخخو اهمسأ عم 4نا#و

 متنك امب مكئبنيف ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلا نودرت مث ©
 . .نيعستلاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف «ةبوتلا» ةروس يف تبرعا : نولمعت

 ركوة لوس وو - 2 ارو نمي 1 و د امس 4

 #4 0 27ج مُكيك يبا
 :«فصلا» ةروس نم .ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ااونمآ نيذلا اهبأ اي ©

 -١5ا



 قلعتم نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : ةالصلل يدون اذإ ©

 لعف : يدون . لاح انه وهو طرشلا ىنعم نمضتم هطرشل ضقاح هباوجي
 عفر لح يف رورجمو راج : ةالصلل . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام

 رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو . ةالصلل يدانملا ىدان اذا ىنعمب لعاف بئان

 . ةفاضالاب

 «نم# نال ةالصلل ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : ةعمجلا مودي نم ©

 ريسفتو اذول نايب يه وا ةعمجلا موي نم اهنوك ةلاح ريدقتلا . ينايب رج فرح

 رورجملاو راجلاو ةعمجلا موي يف يا يف : ريدقتب ةيفرظ «نم» نوكت وا . هل

 . نييفوكلا دنع ةينامزلا ةياغلا ءادتبال رج فرح يه : ليقو يدونب قلعتم

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : ةعمنجلا

 بارعالا نم ال لح ال مناج ريغ طرش باوج : هللا ركذ ىلإ اوعساف ©

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف «اوعسا#و طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلاو

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 فاضم : هللا ةلالجلا ظفلو . اوعساب قلعتم رورجبو راج : ركذ ىلا . ةقراف

 ىلا ًاعارسا اوضماف يا ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هنيلا

 .ةالصلا

 لوعفم : عيبلا . اهبارعا برعتو ةاوعسا» ىلع واولاب ةفوطعم : عيبلا اورذو ©

 ال لعفلا اذهو ءارشلاو عيبلا اوكرتاق يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 . هل يضام

 دعبلل ةدئاز ماللاو ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا“: مكلذ ©

 . يعسلا كلذ يا ميخفتلل ميملاو باطخلل فاكلاو

 ريخب قلعتم رورجمو راج : مكل . ةمضلاب عوفرم «مكلذ» ربخ : مكل ريش ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 لعف : نوملعت . ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نوملعت متنك نإ

 لاا



 | ةلمجو لعاف'عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا .توبشب عوفرم عراضم
  ءانعم مدقتل طرشلا باوج فذحو «متنكا ربخ بصن لحم يف (نوماعتا

 امو مكمفني ام انوملعت يا مولعم هلال ًاراصتخ ١* «نوملعتإلا لوعفم فذحو

 ش ٠ . ملعلا لهأ نم متنك نا ىنعمب مزال نوكي وا مكرضي

 فاو تارنك ماتو رخال ناديا ةايجيفاإ ٠١
 © 200 ٠

 امو ةيفانعسا ءافلا : ضرألا يف اورشتناف ةالصلا تبضق اذإف ©
 ةيآلا يف ةدراولا «هللا ركذ ىلا اوعساق ةالصلل يدون اذا) بارعا برعي اهدعي
 نم اهل ل ال ةنكاسلا تي نينا ءات ءاتلاو اهبارعا برعتو ةقباسلا ةنميركلا
 ' عوقرم لعاف بئان : . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرحو بارعألا
 1 . 0 _ ةالص تيدأ اذإف يأ ةمضلا هعفر ةمالعو

 بفرعتو «ضرالا يف اورشتنا». ىلع واولاب ةفوطعم : هللا لضف نم اوغتباو ©
 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . اهبارعا

 : هب لوعقم : ةلالجلا ظفل هللا . ةاوختبأ» بارعا برعت : ًاريثك هللا اوركذاو ©
 -ردصملا  قلطملا لوعمفلا نع بئاث : ًاريثك ٠ ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 . ًاريثك ًاركذ هللا اوركذاو يا هل ةفص وأ فوذحملا

 يمض فاكلاو «نا» تاوخا نم لعفلاب هبشم فرح : نوحلفت مكلعل ©
 : «لعل» مسا بصن لحم يف مضلا لع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم

 ع لع ف لصنم يمض دارو وتلا وبي ينم اضم لعن نوحلفت
 . «لعلا ربخ عفر لحم يف ةلمحلاو لعاف



 هلل تعامل اَمَْو وكر لإ أوصع اوطوأ كر جاوا ًااَدإَو ١١

 © تقزداشاو 2 ور ظ

 : اوأر . ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : اذا . ةفطاع وارلا : اوأر اذإ و © .

 داب هاصتال ةقوذحلا فلالا لع رذمتل ردا محفلا لح يب نا رف

 ةلاد ةحتفلاو ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف «اوأر» ةلمجو فلالا فذح ىلع

 فرح : وا . ةحتفلا هبصن ةمالعو برصنم هب لوعفم : ًاوهل وا ةراجت «©

 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةةراجت» ىلع ةفوطعم : ًارغ . رييخستلل فطع 3
 . ةحتفلا

 يهو بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : اهيلا اوضفنا ©

 لح يف لصتم ريمض داولاو ةعاممبا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف

 ىنعمب ضفناب قلعتم رورجبو راج : اهيلا . ل الار لعاش عفر

 اوضفنا راجت اوأر اذا /ريدقتلا نال نيئيش ركذ دقو «اههيلإ» لقي 5 .اوقرفت

 هيلع روكذملا ةلالدل امهدحا فذحف هيلا اوضفنا ًاوه وا اهيلأ

 فاكلاو اهبارعا برنعتو «اوضفنا» ىلع واولاب ةفوطعم : اًمَئاَق كوكرتو ©

 . هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض
 ٠ بطخت اًئاق يأ ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم لاح : : اًماق

 لعافلاو نيتكاسلا ء ءاقنلال الا تفذحي نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق ©

 ا . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ريخ هللا دنع ام ©

 . أدتبم عب لحب يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم 0

 اه



 ؛ظفل هللا : فاضم وهو باوشلاو رجالا نم هللا دنع نئاك وهام : ريدقتلا
 0: ريخا 8 ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورج هيلا فاضم : ةلالجلا
 . ةمضلاب عوفرم «امال ربخخ

 : ةراجستلا نمو ٠ ريخب قلعتم رورجمو رانج : ةراجتلا نمو وهللا نم © '

 . اهبارغا برعتو ةرهللا نما, ىلع واولاب ةفوطعسم

 'عوفرم ادهم : ةلالججلا ظفل هلل . ةفطاع واولا : نيقزارلا ريخ هاو ©
 :فاضم : نيقزارلا ٠ ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريخ' . ةمضلاب ميظعتلل
 نم ضرع نوتلاو ملاس ركذم عمج هال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضضالاب رورجي هيلا
 . درا مسالا يف درفلاو نيرا

 د 3

 دس )5



 *« نوقفانملا ةروس بارعإ
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 كنسي هاو وسر كت دهفكاولكنوعَِسْلا1 جاد ١
 5 رس

 قلعتم هطرشل ضفاخ نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : نوقفانملا كءاج اذإ ©

 فاكلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . طرشلا ىنعم نمضتم هباوجب :

 هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض
 ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم لعاف : نوقفانملا . مدقم

 رج لم يف «نوقفانملا كءاج# ةلمجو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم

 ٠ ةفاضالاب . |

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اولاق ©

 لحب ال مزاج ريغ طرش باوج ةاولاق» ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف
 . بارعالا نم اهل

 لعف يهو  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةيلعفلا ةلملا : .دهشن © ْ

 . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هللا لوسرل كنإ ©
 مال ماللا «نا) مسا بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا ريمض

 6نا» ةزمه ترسكو . ةمضلاب عوفرم 6نا# ربخ : لوسر  ةقلحزملا  ديكوتلا
 . لوقلا لخاد يف تدرو «نا» نألو ديكوتلا ةدايزل ًابلط ةلخادلا ماللا دوجول
 . ةرسكلاب ميظعتلل رورحم هيلأ فاضم : هللا

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفاتعسا : واولا : ملعب .هللاو © .

 با)الال



 ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف ملعي ةمضلاب

 1 . ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو . وه هريدبقت ًاناوج هيف رتتسم
 . لمع يف لضتيريمض ءاهلو «هللا لوسرل كتا» بارعا برعت : هلوسرل كنإ ©

 ”نوك يأ اهنرك عنتميو ماللاب لمعلا نع قلعم «ملعي» لعفلاو . ةفاضالاي رج
 .رمألا نا ملعي هللو : ىنعملا ةروسكم اهنأل ردصمب اهربختو اهمسا عم «نا»
 . هللا لوسرل كنا : مفرق هيلع لدي اك

 . اهبارعا برعتو «ملعي هللا لوسر ىلع واولاب ةفوطعم : دهشي كلاو ©
 لاس ركذم عمج أل ءايلاب بوصتم اهمس : نيقفانلا . ثبرعأ : نيقفاثملا نا ©

 . هرفملا يف ةكرحلاو.نيونتلا نم ضوع نونلاو
 : واولاب عوفرم «نا» ربخ : نوبذاك  ةقلحزملا  ديكودلا مال ماللا : نوبذاكل ©

 ئنعمب .. درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل
 انك «هللا لوسرل كنا» مهلوق نأل مهسفنأ دنع وأ هتيمست يف نوبذاكل
 ' . بذك لوقلا اذه نا | مهسفنأ يف نودقتعي

 3 لتي اماتقنما | ضاري عاود يق مُهماادَتعا ؟
0 

 : ةمئيركلا ةيآلا يفو ةرشع ةسداسلا ةميركلا ةيآلا «ةلداجملا» 5 ةروس يف تبيرعأ ©

 . ةرشع ةسماخلا

 هج و 1 ل يرو اع مي 57 يس ل أوما 2

 ' فاكلاو دعبلل 0
 دهاشل لوقلا كلذ يأ «نولمعي اوناك ام ءاس» هلونق ىلا ةراشالاو . باطخلل
 ْ . 'سانلا أوسأ مهنأي مهيلع

 . 'لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . رج فرح ءابلا : اونمآ مهنأب ©
 : يتبم ضام لعف : انمأ «نا» مسا بصن رج لحم يف نييئاغلا ريمصض «مهاو
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 لعاف عقر لحم يف لصتتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 نم اهزيح يف امو ناو «نا» ربخ عفر لحم يف «اونمآ» ةلمجو . ةقراف ففلألاو

 . مولعم هلأل ًاراصتخا فاضملا فذحو هيلا فاضم رج لحم يف اهربخو اهمسا

 أدتبمللا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو رهاظلا يف اونمآ مهنأ ببنسب : ريدقتلا

 . بذكلاو قافنلا ببسب وأ . . مهنأ ببسب مهبلع دهاشل يأ ؛كلذ»

 . اهبارعا برعتو اونمآ» ىلع ةفوطعم : اورفك . فطع فرح : اورفك مث ©

 . مهلخاد يف اورفك يأ

 ينبم لوهجملل ينبم ٍضام لعف : عبط . ةيببس ءاغلا : مهيولق ىلع عبطف ©

 ؟مهاو . لعاف بئان عفر لحم يف رورجتو راج : بولق ىلع . حتفلا ىلع

 . مهبرلق تقلغأف يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاخلا ريمض-

 ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . بيبستلل . ةفطاع ءافلا : نوهقفي ال مهف ©

 لعف : نوهقفي . اه لمع ال ةيقان : ال . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم

 . ائيش نوهقفي ال ىنعمب !مه» ربخ عفر لحم يف «نوهقفي الد

 هيلو كتارا اة قيرالم
 فندم 0 20 اع ةعَص مرت 0 كب تدم 4و

2 1 

 ةيآلا يف ةدراولا «نوقفانملا كءاج اذا» ىلع واولاب ةفوطعم : مهتبأر اذإو ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم «ىأر» لعفلاو اهبارعا برعتو ىلوألا ةميركلا

 ىلع ينبم - بطاخم ا ريمض  لصتمريمسف ءاثلا . كرحتللا عفرلا ريمضب

 ٠ هي لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو . لعاف عفر لح يف حتفلا |

 اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةيلعفلا ةلمجلا : مهماسحأ كيجعت © ْ

1١95 



 :ريمض فاكلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف يهو بارعالا نم
 : . مالقم هب.لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم - : بطاخملا ريمض - لصتم
 ا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض مما عوفرم لعاف : ماسجأ

 لعق : الرقي . تاج طرش فرح : نا . ةفطاع وارلا : اولوقي نإو ©
 , عقزا لحم ف لصتم ريمض واولا نونلا فذح همزج ةمالعو نإب موزجم عراضم
 0 . اوملكتي نإو مهلكايه كبجعت : ىنعمب . . ةقراف فلألاو لعاف

 اه لع ال اقلب نرتقم ريغ ناج طرش بارج : ةلمججلا مهلوقل عمست ©
 : همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا باوج عراضم لعف : عمست ٠ بارعالا نم

 ' راج. : لوقل . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسمريمض لعاشلاو هرمخآ نوكس .
 | غصت يأ ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريض «مهاو عيستب قامخس روركا

 ريع امغلو ٠ هيبشتلا ديفي :لعفلاب هبشم فرح : ةدئسم بشخ مهناك ©
 ١ : ةذئسم . ةمضلاب عوفرم اهربخ : بشخ . اهمسا بصن لحم يف نييئاغلا

 ! ادتبم ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو . ةمضلاب اهلثم ةعوشرم  تعن - ةفص
 1 نم اهل لحم ال ةيفانثتسا نوكت وأ ةدئسم بشحخ مهمأك مه : هريدقت فوذحم
 يمت ال ءايص اهل اج عفتي ال طئاح ىلا ةدئسم بشع مهناك يأ . بارعالا
 : 0 . عافتنالا مدعو مهقافث يف راصبتسالا ةلقب هناحبس مهفصو ًائيش

 ' لعق يهو «مه» ريمضلا نم لاح بصن لح يف :: ةيلعفلا ةلمجلا : نويسحي ©

 . لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضبم
 . .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم لوأ هب لوعفم : مهيلع ةحيص لك ©

 فرح : ىلع . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةجيص

 : لوعفملا ماقم يف ررجملاوراجلاو . ىلعب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو رج
 . مهملعو مهين كلذو اهرعمسي ةحيص لك يأ مهيلع ةعئاد يأ ٠ يناثلا

 . ؟معلا ربخ : ودعلا . ًادتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : ودعلا مه ©

 ٠ نوكت نأ زوجيو . ةوادعلا يف نولماكلا ءادعألا مه يأ . ةمضلاب عوفرم

 مسا »ال



 مه نوقفانملا ءالؤه يأ فوذحم ًادتبم ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا

 مها ةلمج نوكت نأ زوجيو دحاو ظفلب عمجلاو درفملل يتأت ةودعلا»و .ودعلا

 ردقي نأو ريمضلا حرط ول اك يناثلا «نوبسحي» لوعفم بصن لحم يف هودعلا

 . «ةحيص لهأ لك نوبسحيا» يأ فوذحم فاضم

 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رذحا . ةيفانكسا ءافلا : مهرذحاف .٠

 بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 . مهرهاظب رتغت الو مهرذحاف يأ . هب لوعفم

 بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهدو حتفلا لع ينبم ضام لعف : هللا مهلتاق ©

 ةلمجلاو . ةمضلاب ميظعتلل عرفرم لعاق : ةلالجلا ظفل هللا . مدقم هب لوعفم

 . مهنعلو مهكلهأو هللا مهبقاع يأ . مهيلع ءاعد

 نامز فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نوكفوي ىنأ ©«

 توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراض ملعف : نوكفؤي . ةفوذحم لاحب قلعتم

 نولدعي فيك ىنعمب . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوثلا

 . مهتلالضو مهلهج نم بجعت ةلمجلا يفو . قحلا نع

> 0100000110102 2 
 مهيارومهسو ءلاوولهلا لوس لرقم واكمل ليقادإَو

 42 َنوُرُجَتَسسمهَو نوُدَص و ع ا 2 و

 لعف : ليق . ىلوألا ةيآلا يف تبرعأ : اذا . ةفطاع واولا : مهل ليق اذإو ©

 ريمض «مهاو رج فرح ماللا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام

 ليقب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا
. 

 ىلع ينبم رمأ لعف يهو لعاف بئان عفر لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اولاعت ©
 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتالو ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا قذح

15١ 



 ! يف نييوحتلا نم ةعامج هدعو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 ' ماي هقحلتو بلطلا ىلع لاد هنأ ليلدب رمأ لعف هنأ باوصلاو لاعفألا ءامسأ
 . ةشيركلا ةيآلا يف تحرش دنقو هلاوحأ عيمج يف حوتشم هرخآ ناو ةبطاخملا
 . ؟ماعتألا» ة ةروس نم ةئاملا دعب نيسمخلاو ةيداحلا

 ةمالعو د رمألا  بلطلا بارج هنأل موزجم عراضم لعف : مكل رفغتسي ©
 ١ عمج ةمالع ميلاو رفغتسيي قلعتم رورجمو راج : مكل . نوكسلا همزج
 1 . روكذلا

 رورجم هيلا فاضم : ةلالخلا ظفل هللا . ةمضلاب عيفرنم لعاف : هللا لوسر ©
 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل '

 : ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا وأ مضلا ىلع ينبم ٍضام لعف : مهسوءر اوول ©
 ا نم اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةعامجلا و واوب هلاضتال ةفوذحملا فلألا

 ْ ع ل يف لصف وال ياما 109 لع ا
 1 ريمض «مهاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سود ٠ ةقراف فلالاو لعاش

 . ةغلابملل ديدشتلاو . اهولامأو اهرفطع يأ ةفاضالاب رج لحم يف نيبث

 : هلأصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيأر . ةفطاع واولا : مهتيأرو ©
 ' ىلع ينبم - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب
 . هب لوعفم بصن لح يف نييئاخلا ريمض ؛مهاو لعاف عفر لح يف حتفلا

 يعمي «ىأر» لعفلا نأل لاح بصن لحم يف : ةيلعلفلا ةلمجلا : نودصي ©

 1 ل يف لصتم يمض اولا رنا توبي عيفرص عياضم لعف يعي .رصبأ
 1 . نوضرعي يأ . لعاف عفر

 ٍْ . لاح بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . ةيلاح واولا : نوربكتسم مهو ©
 (مها ريخ : نوريكتسم . أدتبم عفر لحم يفإ لصقنم عفر ريمض : مه

 .' 2+. درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل واولاب عيفرم

 آد



 مر

 70 دراهم مِهَعالَوم 1

 © َتقسَفل 2 "ا

 ريمض «مهاو رج فرح : ىلع . ةمضلاب عوفرم مدقم ربخ : مهيلع ءاوس ©

 . ءاوسب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم'ضام لعف : مهل ترفغتسا ©

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو . كرحشلا

 ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛« مه ١ و . رج فرح ماللا . لعاف عفر

 - ةيوستلا ةزمه  ماهفتسالا فرح فذحو ترفغتساب قلعتم ررجملاو راجلاو

 أددبم عفر لحم يف ردصم ليوأتب : ةلمجلاو . هيلع لدت ةلدعملا « مأ  نأل

 . رخؤم

 يفث فرح : ل . ةلصتملا ؟مأ» يهو . فطع فرح : مهل رفغتست مل مأ ©

 هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب مورجم عراضم لعف : رفغتست . بلقو مزجو

 ليوأتب ةلمجلاو تبرعأ «مهلاو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسمريمض لعافلاو

 : ريدقتلا ىلوألا ةلمجلا نم لوؤملا ردصملا ىلع فوطعم عفر لحم يفردصم

 . ةرفك مهنأل مهيلع ءاوس همدعو كرافختسا

 يفن فرح : نيقسافلا موقلا يدهب ال هللا نإ مهل هللا رفغب نل«

 ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : رفغي . لابقتساو بصنو

 امو . تبرعأ : محل . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللاو

 ةلالجلا ظفلو «ةعمجلا» ةروس نم ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف برعأ : اهدعب

 . اهريخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلاو «نا» مسأ

 تر



 ل يس
 دواوير او مانا فيفا ذر
 *> وهمي[ تنل كلنا نيس

 .لونضوم مسا : نيذلا . ًادتبم عفر لح يف لصفتم عفر ريمض : نيذلا مه ©
 . ؛مه» ريخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 لعق يهو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : نولوقي ©
 | يأ... لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلإ توبشب عوفرم عراضم
 .- لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف :اهدعي ةلمجلاو .راصنألل نولوقي

 . قاف فلو لعاف عفو لع يف لصتس ريمسض داولو نوتلا فذح : همزج ةمالعؤ الب موزجم عراضم لعف : اوقفت . ةمزاج ةيهان : اوقفذت ال ©

 . اوقفتت الب قلعتم رؤرجملاو راجلاو .ىعي

 ! ةلضلا ةلمجب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم:فزظ : هللا لوسر دنع © .
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم : لوسر . فانضم وهو ةفوذحملا

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا.فاضم : .هللا .'افاضم وهو ةرسكلا

 ' لغق :  اونضفني «يك» ىنعمب ليلعتلل وأ رجو ةياغ فرخ : اوضفنن ىتح ©
 ' واؤلا نؤنلا فذح هبصن ةمالعو «ىتحا دعب ةرمضم نأب بوصتم عراضم
 «نأال ةلص «اوضفتيال ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 يرام ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا ؟نافو بارعالا نمإ ال لحم ال ةرمضملا
 . اوقرفتي ىنعمب : اوقفنت الب قلعتم رورجملاو رابجلاو ىتحب رج لحم
 . مولعم هال اراصتخا ةأوقفنتا لوعفم

 , يخي قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل . ةيفانتسا : : واولا : نئازخ كلو ©

 تك



 نئازخ حيتافم هللو يأ . ةمضلاب عوفرم رحؤم ادغبم : نئازخخ . مدقم

 . نئازخ حيتافم هناحبس هديب : ىنعمب

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ضرألاو تاومسلا ©

 ةمالعو ةفاضالاب اهلثم ةرورجم «تاومسلا» يلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو

 . ةرسكلا اهرج

 نم لعفلاب هبشم فرح : نكل . ةيكاردتسا : واولا : نيقفانملا نكلو ©

 ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «نكل# مسا : نيقفانملا «ناةتاوحأ

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

 . اهل لمع ال ةيفان : ال ؛نكل» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوهقفي ال ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نوهقفي

 . مهلهجل كلذ نومهفي ال يأ . ًاراصتخا اطوعفم فذحو لعاف

 ه5 2 رس ا د م كر 1م و

 لو لذالاهرعلا تدب هيدا وو
 - 10000 أ 10 م 2و ا سرق هج

 2# َنوُلَْيال يذلا نيِنمَؤللو هلوسة

 لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نّدل نولوقي ©

 . مناج طرش فرح : نإ  هنذؤملا ماللا مسقلل ةئطوم ماللا . لعاف عفر

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو

 طرشلا لعف انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ةفيدملا ىلا انعجر ©

 نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ةاناو . نإب مزج لحم يف

 نإ ةلمجو . انعجرب قلعتم رورحجيو راج : ةنيدملا ىلا . لعاف عفر لحم .يف

 نم اهل لحم ال هباوجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا (ةنيدملا ىلا انعجر

 . بارعالا

 . بارعالا نم امل لحم ال ردقملا مسقلا باوج : ةلمجلا : زعألا نحرخيل ©

 دسم دس مسقلا باوج وأ . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو

 كلتا وو ] تلا



 ١ عراضم لعف : نجزخي . ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا ٠ نيباوحجلا
 . بارعالا نم اهل لحم ال نونلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم
 0 . ةمضلاب عوفرم لعاف : زعألا

 ' بوصنم هب لوعفم : لذألا . نجرخيب قلعتم رورجو راج : لذألا اهثم ©
 . ةركتلا ليوأتب ًالاح «لذألا» نوكي نأ زوجيو . ةحتلفلا هبصن ةمالعو
 00 . بوصأو برعأ لوألا هجولاو

 .مدقم ربخب قلعتم ميظعتلل رورجتو راج : هلل . ةيفانئتلسا واولا : ةزعلا هللو ©
 . ةمضلاب عفرم رخؤم أدتبم : ةزعلا

 ' ىلغ واولاب فوطعم : هلوسرل . ةفطاع واولا : نيذمؤمللو هلوسرلو ©
 وأ“ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو .ةرسكلاب رورجم ةلالجلا ظفل
 1 . هيلع لاي هلبق ام نأل أدتبلا فذحو مدقم ربخب ًاقلعتمرورجملاو راجلا نوكي
 مسالا رج ةمالعو هبارعا برعيو «هلوسر» ىلع واولاب وطعم : نينمؤمللو
 . درشملا يف ةكرحملاو نيونتلا نم ضوعع نوتلاو لابس ركذم عمج هلأل ءايلا
 . كلذك نينمؤمللو ةزعلا هلوسرلو : ريدقتلا

 : ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نوملعي ال نيقفانل نكلو ©

 عم
 هلآ كوع مكسْدلوأ الود 4 ا ص 5: 5. موو 1 لا جو رم سا 5
 + وريف مدلل دل زمن

 يف مضلا. ىلع ينبم دزفم ىدانم : يأ ٠ ءادن ةادأ : اونمآ نيذلا اهبأ ان#©

 ف حتفلا ىلع 3 لل مسأ : نيذلا ٠ هيبنتللا ةدئاز «اهدو بص ل

 نضام لجف : . ظفللا ىلع ال عضوملا ىلع «يأ» نم لدب بصن لحم

 ما عفو لع يف لصتم يمض دا ةعامجلا واوب هلابصتال مضلا ىلع ينبم
 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص.: ةلمجلاو . ةقراف فلألاو

 دا



 همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : مكهلت . ةمزاج ةيهان : مكهلت ال هه ْ

 - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا  ةلعلا فرح  هرخآ فذح 1

 ريمض فاكلا . ةمضلا هعفر ةمالعو عرفرم لعاف : مكدالوأ الو مكلاوصأ © '
 ةمالع .ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم

 مكهلت ال١ ىلع واولاب ةفوطعم : مكدالوأ الو . ةفطاع واولاو روكذلا عمج
 هلبق ام نأل لعفلا فذحف مكدالوأ مكهلت الو يأ اهبارعا برعتو «مكلاومأ

 . ديكاتلل ةدئاز ةيناثلا «ال» نوكت نأ زوجيو . هيلع لدي

 رورجم هيلا قاضم : هللا . مكهلت الب قلعتم رورجتو راج : هللا ركذ نع ©

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانتتسا : واولا : كلذ لعفي نمو ©

 عفر لحم يف : يجو رشلا لمف نم ةلحضلاو ٠ ادعمس ىف ىلع يف نوكسلا

 نوكس : ينل [فزج لس لعف عيا شم لعش ١ لعفي ٠
 ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسمريمض لعافلاو هر
 ف فاك دعبيلل ماللا هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 . نيدلا نع ايندلاب لغشلا

 نرتقم . مزاج طرش باوج : ةيمسالا ةلمجلا : نورساخلا مه كئلواف ©
 مسا : ءالوأ . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا . نوب مزج لحم يف ءافلاب

 : مه . باطخ فرح فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا

 عوفرم «مه» ربخ : نورساخلا . ناث أدتبم عفر لح يف لصفنم عفر ريمض

 ةلمجو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب
 «مها نوكي نأ زوجيو ؛كئلوأ» لوألا أدتبملا ربخخ عفر لحم يف «نورسانخملا مه»

 «كتلوأ» ريخ(نورساخلا»و . بارعالا نم هل لحم ال داع لضف ريمض

 . حصاو برعأ لوألا هجولا نكلو

 الا



 ٠ ١
252005 

 و 1و تول كبح 28

ا
 

 يحل كرت 10 2
 ها

 نأل .نوتلا:فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوقفت ةفن [ . ةيفانتتسا واولا : اوقفنأو ©
 فلل لعق عطف لعق لصنع ريش لا ٠ ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم
 . ةقراف

 .لوصوم مسا ءامدو ضيعبتلل رج فرح : نم : اهلصأ : مكانقزر ام نم ©
 ' ةلمجو .:اوقفنأب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم
 : مكاتقتر يذلا ضعب يأ . بارعالا نم اه لحم ال لوضوملا ةلص .«مكانقزرا

 قزر . هيلع لدت ةيضيعبتلا «نم# نأل ؛اوقفنأ' لوعفنم فذحو معنلا نم
 | ىلع ينيم لصتم ريمض“اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 يئبْمأ- نيبطاخملا ريمض - لصتم ريم فاكلا . .لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 | 310017 | . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بضن لحم يف مضلا ىلع

 . يردصم قرح : نأ . اوقفنأب قلعتم رورجمو راج : يقأي نأ ليق نم ©

 ٠ + ةلمجو . ةحتفلا هبصت ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : يتأي . بصان
 ' «نأاو . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا ؛نا» ةلص «توملا مكدحأ ىتأي»

 . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةيردصملا

 فاكلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم مدقم هب لوعفم : توملا مكدحأ ©

 , ميلاو ةفاضالاب رج لع يف مخلا ىلع يتيم د نيبطاخملا ريمض - لصتمريمض

 : . ةمضلاب عوفرم لعاف' : توما : روكذلا عمج ةمالع

 ' بوصنم ؛ينأي» ىلع فوطعم عراضم لعف : لوقي . ةفطاع ءافلا : لوقيف ©

 ' .'وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بضن لح يف : هدعب ةلمجلاو
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 : لصألاو ىدانملاب ءافتكا فوذحم ءادن فرحب ىدانم : يئترخأآ الول بر ©

 ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو . براي ٠
 .. ةبسانملا ةكرح ةحتفلا هذه روهظ نم عنم اهلبق ام رسكي ءافتكا ةفوذحملا

 ليوأتب اهدعب لعافلاو ماهغتسالا يهو - ضرع - ضيضحم فرح: الول

 ينبم ضام لعف : ترمخأ . هل لمع ال ةاله) ىنعمب ةالولاو . عراضملا

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحنم ا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكنلا ىلع

 ريمض - لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون نونلاو لعاف عفر لحم يف حتفلا

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم - ملكتملا

 - تعن  ةفص : بيرق . ترمأب قلعتم رورجمو راج : بيرق لجأ ىلإ ©

 . ةرسكلاب اهلثم رورجم لجأل

 : قدصأ . امل ًاباوج تءاج يأ الولب ةقوبسم اهنأل ةيببس ءافلا : قدصأف ©

 ءافلاب بوصنم نييفوكلا دنعو ءافلا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف

 . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو فطعلا باب نع تجرخ اهنأل
 قدصتأ اهلصأو بارعالا نم امل لحم ال ةرمضملا ؛نأ» ةلص «قدصأ» ةلمجو

 «نأاو ٠ ينمتلا ىنعم «الول» يفو . داصلا ددشف داصلا يف ءاتلا تمغدأ

 عزتنم ردصم ىلع ءافلاب فوطعم ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا ةيردصملا

 . قباسلا مالكلا نم

 لحم ىلع فوطعم هنأل موزجم صقان عراضم لعف : نكأ . ةفطاع واولا : نكأو ©:

 ينترخأ الول : لصألاو . نكأو قدصأ ينترخا نا : ريدثت ىلع «قدصاف» 3

 ءاقتلال واولا تفذحو هرمخآ نوكس لعفلا مزج ةمالعو . نكاو قدصتأ

 . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض اهمساو نينكاسلا

 وأ نيحلاصلا نم ًاحخلاص يأ 1نكا) ريخب قلعتم رورجمو راج - نيحلاصلا نم©

 ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو . نيحلاصلا كدابع نم ًادبع

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو
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 ومع ار عري 1و هله ناكل اَرِخقنلَو 1١١

 . لابقتساو بصنو يفن فرح : نل . ةيفانعسا : واولا ؛ رخؤي نلو ©
 ْ . ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : :رخؤي

 هب لوعفم : اسقف . ةمضلا عفرلا ةمالعو ميظمتلل عيفرم لماق ًاسفن هللا ©
 . ةحتفلا هبضن ةمالعو بوصنم

 ضفانخ نوكسلا ىلع ينبس نيزلا نم لبقتسي ام فرظ: اهلجأ ءاج اذإ ©

 ىلع ينبم نضام لعف : ءاج . طرشلا ىنعم نمضتم هباوجب قلعتم هطرشل
 نوكننلا ىلع يئبم لصتم ريمض «اه)و ةمضلاب عوفرم لعانف : لجأ . حتفلا
 فذخلو . ةفاضالاب رج لحم يف ؛اهلجا ءاج# ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف

 :ةعاس, يأ سفنلا لجأ ءاج اذا. : ىتعملاو ريدقتلا . هانعم مدقتل طرشلا باوج
 . هتقو نع توملا ريخأت ىلا ليبس الف اهل ةردقملا اهتوم

 يقتل قرم ادت : ةالجا ظل ل ةيفانئتسا :اواولا. : رييخ هللاو ©
 ْ . ةمضلاب عوفرم أدتبملا رب : ريبخ .ةمضلاب

 عراضم لمف : نولمعت : ةيردصم : ام . رج فرخ : ءابلا : نولمعت امب ©

 :ةلمجو' . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونللا توبشب عوفرم
 ,امو ةيردضملا «اماو بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا ؛انم» ةلص «نولمعت#

 .رورجملاو راجلاو . مكلامعأب : ريدقتلا ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب
 (سا «ام», نوكت نأ زوجيو . مكلاعأب ميلع : ىنعمب ..ريبخب قلعتم
 لحم ال هتلص «نولمعت» ةلمجو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم ًالوصوم

 « بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا - دئاعلاو بارعالا نم امل

 ش ٠ هقولمعت (ب : ريدقتلا . هب لوعفم هئال لحمل

 دم 2



 * نباغتلا ةروس بارعإ »

 وفك ةو ناك نيوز هزمت ايامي ١ 1 2 00

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ضرألا يف امو تاومسلا يف ام ةثل.حبسي ©

 . «ةعمجلا) ةروس نم ىلوالا

 :كلملا . مدقم ربخب قلعتم ؛ةلمج هبش» رورجمو راج : دمحلا هلو كلملا هل ©

 ىلع واولاب ةفوطعم «دمحلا هلو» ةيمسالا ةلمجلاو ةمضلاب عرفرم رخؤم أدتبم

 . اهبارعا برعتو «كلملا هل»

 ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ةفطاع واولا : ريدك ءيشن لك ىلع وهو ©
 :ريدق . ربخلاب قلعتم رورجيو راج : لك ىلع . ًادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 ىنعم ىلع اههميدقتب لديل نافرظلا مدقو . ةمضلاب عوفرم وها ربخ

 رورجم هيلا فاضم يهف «ءيش» اما . لجو زع هللاب دمحلاو كلمل صاصتخا

 1 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 9 20 2 جلس رق سس لس د فس سس
 ريض دومحاَعةلاك نوى كفك »ف ككل ىو <

 ذلا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : يذلا وه ©

 . ريخ عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 صام لعف يهو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : مكقلخ ©

 ريمض فاكلإو وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم

 هسالا



 ميملاو هب لوعفم بضن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطانخملا ريمض - لصتم
 0 : روكذلا عمج ةمالع

 :روزجيو راج.: مكنم . ةيفانعسا ءافلا : نمؤم مكذمو رفاك مكنمف ©
 . ةمضلاب عوفرم أدتبم «رفاك» و روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم ربخب قلعتم

 . اهبارعا برعتو «رفاك مكتم» ىلع واولاب ةفرطعم : .نمؤم مكنمو
 نم ةرشع ةيداحلا ةميركلا ةبآلا بارعا برست : ريصيأ نولمعت امب هللاو ©

 0 «نوقفانملا» ةروس

 2 د و م 00

 رو وسخ مك ٍنوَمَسلاَداَح ١
 ش *© يِجْلل

 ' لوصوملا ةلص يف ةلخاد ةيلعفلا ةلمجلا : ضرألاو تاومسلا قلخ ©
 : لعف : قلخ . بارعالا نم ال لحم ال ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ؛يذلا»

 .  وه هريدقت ًاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينمم ضام
 ' هنال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب.لوعفم : تاومسلا

 . ةتارمسلا» ىلع واول ةفوطعم : ضرالاو . ملابسلا ثذؤملا عمجي قحلم
 : . ةرهاظلا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهبارعا برعتو

 ةسبتلم يا ضرالاو تاومسلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم ورجمو راج : قحلاي ©
 ' قحلاب ًاَسْيلم ًاقلخ : ريدقتلا فوذحم - ردصم - قلطم لوعفمل ةغصب وا قحلاب
 . ةغلابلا ةمكحلاو حيحصلا ضرغلاب يا

 رياض فاكلاو «قلخت» بارعا برعت : روص ..ةفطاع واولا : مكروضو ©

 , ميو هب لوعقم بصن لخ يف مضلا لع ينم - نيبطاخملا ريمض  لصتنم
 ْ !. روكذلا عمج ةمالع

 ش : روص : اهبارعا برعتو «روص» ىلع ءافلاب ةفوطعم : مكروص نسحأف ©
 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصتم هب لوعنفم

5# 



 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع يثبم  نيبطاخملا

 . مدقم ربخب قلعتم رورجتو راج : هيلا . ةيفانئتسا واولا : ريصملا هبلإو ©

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ريصملا
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 هم نولَسأَمو نورس مدا ضر اوم اقام

 ةروس نم ةرشع ةسداسلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ةميركلا ةبآلا هذه ©

 . «(تارجحلا»

 ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نونلعت امو نورست ام ملعيو ©

 . «لحنلا» ةروس نم ةرشع

 521 اواو انكلينماورتكَر دوبل أ 5 ا ََِ ا 7 ش
 © مل

 : مكتأي . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ماهفتس | ةزمه ةزمه لا : مكتأي ملأ ©

 فاكلاو  ةلعلا فرح  هرخخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض
 ةكم رافكل باطخلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو مذقم

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : نيذلا أبن ©

 . مهربخ يا ةفاضالاب رج .لحم

 ضام لعف يهو بارعالا نم امل لحت ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : اورفك ©

 لعاف عفو لح يف لصتم ريمض داولاو ةعايخل واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 . ةقراف فلالاو

 ور



 نم يا نمبأ رج لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . رج فرح : لبق نم ©
 ةلاح : ريدقتلا لوصوملا مسال ةفوذحت لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو . مكلبق
 0ا .٠ مكلبق نم مهنوك

 . ا بارما بر : اوقاذ . ةيببس ءافلا : مهرما لابو اوقاذف ©

 رورج هيلا فاضم : : . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصتنم هب لوعفم :لابو

 لع يف ن نيبئاغلا ريمض قر فاشن وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . مهرما ةبقاع ةماجو يا ةفاضالاب رج

 نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ماللاو ةيفانثتسا واولا : ملأ باذع مهلو ©

 رخؤم أدتبم: : باذع . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف
 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذعل - تعن  ةفص : ملأ . ةمضلاب عوفرم

 ايوب رسبت كت كب 1
 0 يووم 3 وراك 5-6

 :فاكلاو دغبلل ماللاو أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلذ ©
 ا : . لابولا كلذ يا باطخلل

 "ريم ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . رج فرح ءابلا : هثأب ©
 اهدغب امو «نأ» و «نأ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ثيدحلاو نأشلا

 :هريدقت فوذحم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 :قحتسم ةرخآلا يف باذعلا نم مهل دعا امو ايندلا يف هوقاذ يذلا لابولا كلذ

 ريمضل ةرسفم «مهلسر مهيتأت تناك» ةلمج نال مهرق ببسب مهيلع عقو وأ
 . ًارشب لسرلا نوك مهزاكنا ببسب مهيلع عقاو وا نأشلا

 لعق! : تناك . «نأ» ربخ غفر لحم يف ةلمجلا : مهلئسر مهيبتأت .تناك ©
 نم اهل لحن ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاقلاو . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام
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 «مهاو لقثلل ءايلا ىلع دوعي يه هريدقت ًازاوج رثتسم ريمض اهمساو بارعالا

 ةمضلاب عوفزم لعاف : لسر . مدقم هب لوعفم بصن لح يف نييئاغلا ريمض

 لح يف «مهلسر مهيتأت» ةلمجو ةفاضالاب رج لح يف نيبئاغلا ريمض «مهاو

 . ناك ربخأ بصن :

 فذحف تاحضاولا تايآلاب يا يتأتب قلعتم رورجمو راج : تانيبلاب ©

 . هماقم ةفصلا تميقاو فوصصوملا

 رارب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةفطاع ءافلا : اولاقف ©

 اهدعب ةلمجلاو ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف

 لعفل لعاف : رشب . ماهفتسا ظفلب راكنا ةزمه ةزمهلا : انئودهب يشيبأ ©

 زوجيو اننودهي رشب انيدييأ هريدقت دوجوملا لعفلا سنج نم وه ًازاوج فوذحم
 هنوك نكلو هربخ عفر لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو أدتبم (رشب» نوكي نا

 : نودبي . ماهفتسالا ةزمه دوجو ببسب ىلواو برعا فوذحم لعفل ًالعاف

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتتم ريمض «اناو
 نم هل دحاو ال قلخلا يا ؛رشبلا»و ؟ اننودهي انلثم رشبأ : ىنعمب هب لوعفم

 . عمجلاو درفملل يتأيو هظفل

 . ةيببس ءافلاو «اورفكفا بارعا برعت . هب اورفكف يا: اولوتو اورفكف ©

 ءاقتلال ءالا تفذحو اهبارعا برعتو «اورفك» ىلع واولاب ةفوطعم ::اولوتو

 . مهنع اوضرعاو يا ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتغتسا . ةفطاع واولا : هللا ىتغتساو ©

 هللا ىتختسا يا ةمضلاب عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . رذعتلل فلالا لع

 . مهتعاطو مهناييا نع وا مهنع

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانثتسا واولا : ديمح ينغ هللاو © |

 نوكي نا زوجيو ةمضلاب ناعوفرم ةلالجلا ظفلل ناربخ : ديمح ينغ . ةمضلاب

 رب



 ىنعمب «ليعف» ةغيص نم هنال دومحم ىنعمب اديمحا و : ينغل ةفص ديمح

 . مهدلع دومحم سانلا نم ينَغ يا «لوعفم»

 نويل عك روك فاعل كيو < 111 مر س2 5 سرس ل هك
 و هس و

 | ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ٠ حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نيذلا معز ©
 ْ . اهل لحم ال هتلص هدعب ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف حتفلا

 . لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم/ ضام لعف : اورفك ©
 0 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 ' همساو لعفلاب هبشم فرح يهو ةليقثلا «نأ» نم ةففت : اوثعسبي .نل نأ ©
 : عم 4نألو . هريخ عفر لح يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . هنا هريدقت نأش ريمض

 وهو اونظ» ىنعمب «اومعز» نال «اومعز' يلوعفم ماقم مئاق زيح ينام
 'يفنو بصن فرح : نإ . ملعلا يدعت نيلوعشم ىلا ىدعفي ملعلا ءاعدا .

 ' هبضن ةفالعو نلب بوصنم لوهجملل ينبم عراضم لعف : اوثعبي . :لابقتساو
 .. ةقراف فلالاو لعاف بئان عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق ©
 . تلا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 . :كعبلا وهو «نلا دعب امل تابثا هيفو هل لمع ال بارج فرح : يمرو ىلي ©

 واؤب رورجي هب مسقم : يبر . رجج فرح مسقلا واو واولاو نوثعبت لب يا
 لت .ينبم لصتم ريمض ءايلاو فاضم وهو ةربكلا هرج ةمالعو مسقلا
 ١ فوذحملا مسقلا لعفب قلغتم رورجملاو راسجلاو ةفاضضألاب رج لح يف نوكسلا
 1 : . بر قجو : ىلعمب

 يف ةعقاو ماللاو بارعألا نم اهل لحم ال ردقملا مسقلا باوج ةلمجلا : نثعبتل ©
 ١ نونلا فذح ىلع ينبم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نثعبت . مسقلا باوج
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 ديكوتلا نونب هلاصتال نونلا فذح ىلع هئانب ببسو ةسمدخلا لاعفالا نم هنال

 لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعامجلا واوو ةليقشلا

 . مكتوم دعب ةايحلا ىلا نداعتل يا لعاف بئان عقر ْ

 «نثعبتلا ىلع ةفرطعم : نؤبنتل . فطع .فرح : متلمع امي نؤيننا مث«

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : رج فرح ءابلاو اهبارعا برعتو

 ينبم ضام لعف «متلمعاو نؤبنتب قلعتم رورجملاو راجللاو . ءابلاب رج لحم

 ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 - عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «متلمع» ةلمجو

 : ريدقتلا . هب لوعفم هلال لحملا برصتم فوذحم ريمض لوصوملا

 نم اهل لحم ال اهتلص اهدعب ةلمجلاو ةيردصم «ام» نوكت وا .هومتلمع
 : ريدقتلا . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «اماو بارعالا

 . مكلمعب

 ىلع يئبم ةراشا مسا : اذ . ةيفانئتسا واولا : ريسي هللا ىلع كلذو ©

 راج : هللا ىلع . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 ىنعمب ةمضلاب عوفرم «كلذا ربخ : ريسي . ريخلاب قلعتم ميظعتلل رورجملاو

 ٠ فراص هنع هفرصي ال لهس

 4 دريكنَمَ داو لأ ىلا رثلاوو وسواس /

 نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اونمآ . ةيفانثتسا ءافلا : هللاب اوئمآف ©
 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعقالا نم هعزاضم

 . اونمآب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : هللاب . ةقراف

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفطاع واولا نال ءابلاب رورجم : روثلاو هلوسرو ©:

 ىلع واولاب فوطعم : رونلاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 . نآرقلاو ًادمحم امبب ىنعو هبارعا برعيو «لوسرلا»

 الا



 - تع  ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : انلزنأ يذلا ©
 ٌلصتم ريم ءاناو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ . رونلل
 امل نحب ال لوصوملا ةلص «انلزنأ» ةلمجو لعاف 3 لح يف نركملا ىلع ينبم

 1 . (ةنق) دمحم ىلا ماا ريدقتلا ٠ هب لوعفم هنال

 نم ةرشع ةيداحلا ةميركلا ةيآلا بارسعا برعت : ريبخ نولمعت امي هللاو ©

 «نوقفانملا» ةروس

 وللايؤل مو اعلا مو كلذ مشل مول يتمم م جو رس اتفاو لس عا يسم رح نر تر
 زب جالي ة نايم هع كب َإَسْرَمحَو 3 تم هت 5 7 درس لاس

 انوا 2 < 3
 © م أ ليد ياعفو ١ هك

 ؛ بوصنم نامز فرظ وه وا موي ركذا هريذقت فوذحم لعنفب هب لوعفم : موي .٠

 : هللاو : رهدقتو ىنعمب ديعولا ىنعم نم يش ام ريش وأ نؤرتف ايش لحصلو

 فرم ياشم لعف يهو ةفاضالاب رج لح يف ةيلعفلاةلمججلا مكعمجي ©
 فاكلاو هناحبس هللا يا وه هريدقت ًاناوج رتتسم .ريمض لعافلاو ةمضلاب

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ؛ رو هيلا فاضم : عمجلا . عمجيب قلعتم رورجيو راج : عمجلا مويل ©

 نولوالا هيف عمجمت موي ةمايقلا موي يف يأ ة ةرسكلا مرج ةمالعو ةفاضالاب

 ا ٠ . نورخآلاو

 . ماللاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : نياغتلا موي كلذ ©
 : نياغتلا . ةمضلاب. عوفرم «كلذا ربخ : موي .باطخ فرح فاكلاو دعبلل
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 ربخ «موي» نوكي نا زوجيو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم

 عفر لحم يف «نباغتلا موي وه» ةيمسالا ةلمجلاو . وه هريدقت فوذحم ًأدتبم

 نباغت نم راعتسم «نباغتلا» نا يرشغزلا فاشك يف ءاجو . «كلذا ربخ

 لزانم ءادعسلا لوزنل ءاضعب مهضعب نبغي نا وهو ةراجتلا يف موقلا

 ءادعسلا لزانم ءايقشالا لوزنو « ءادعس اوناك ول اهنولزني اوناك يتلا ءايقشالا

 سيل مهوزن نال ءايقشالاب مكهت هيفو ءايقشأ اوناك ول اهنولزني اوناك يتلا

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانثسا واولا : هللا نمؤي نمو ©

 عفر لحم يف هبامرجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : نمؤي . «نم# ربخ

 رورجتو راج ': هللاب . وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض لعافلاو هرمخآ نوكس
 ٠ نمؤيب قلعتم ميظعتلل

 : ًاحلاص . اهبارعا برعتو ٍنمؤي' ىلع واولاب ةفوطعم : ًاحلاص لمعيو ©

 لوعفملا نع ةبئان يا ًاحلاص المع يا فوذحملا ردصملل تعن -ةفص '

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم

 امل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ةلمجلا : هتائيس هنع رفكب ©

 همزج ةمالعو موزجم «طرشلا باوج» عراضم لعف : رفكي . بارعالا نم

 : ىنعمب هناحبس هللا يا وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو هرمخآ نوكس
 بوصنم هب لوعفم : هتائيس . رفكيي قلعتم رورجتو راج : هلع . حمي

 ءاحلاو ملاسلا ثنملا عمجب قحلم هئال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو

 1 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ءاهلاو اهبارعا برعتو «هتائيس رفكي» ىلع واولاب ةفوطعم : تانج هلخديو ©

 ناث هب لوعفم «تانجاو . لوا هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض

 نم ةريثك روس يف تبرعا : اهيف نيدلاخ راهنالا اهتحت نم يرجت ©
 . ةةلداجملا» ةروس نم نورشعلاو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا اهئيب

 كر ا



 اةيفرظلا ىلع بوصنم رارمتسالا ىلع لدي لبقتسملا يف ةيكأتل نامز فرظ :
 . نيدلاخب قلعتم ةحيفلاب

 ا كثدعلنا : ةفص : ميظعلا . موي كلذو بارعا برعت : ميظعلا نؤفلا كلذ ©

 ش . ةمضلاب :اهلثم ةعوفرم زوفلل

  ايويكراذانق دف قير ةكاراكتيإلط ٠ ا ا وات 00

 ةرثط ةعسلتا ةميركلا آلا اهني نم ةرخك دوس يف تركت ةميركل آل نه ٍ

 . «ديدحلالا 5 ةروس' نم :

 نم ةيضوعب نونو ماس ركام عج قف ءايلاب بوصنم لاح : اهنف نيدلاخ ©

 ' . نيدلاخب قامتم رورو راج :: .اهيف : درفملا ن نيونت

 فذحو ةمضفلا ٠ هعفر ةمالغوا عوفرم لعاف : ريصملا! . فلا لع ينم

 ' ٠ هيلع لدي لبق ام نال مذلاب صرصخللا

 لاول د هيدطأب سأل كو دان داير ةبصمنعَباَصْلأَم ١ ١ همر 2م هس مم دو مك مس 1
 / و ل

 © طفح
 ' فذجو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : باصا . امل لمع ال ةيفان : باصأ ام ©

 ْ . يام ةنال ًاراصتخا هلوعفم

 اسما تباصأ ام يأ لوعفلا فذحي باص لعاف نال الع عوذرم قل
 . لضافب هلعاف نع لصف هنأل لعفلا ركذ دقو . ةبيصم

 تكلا 1 لاك



 .باصأب قلعتم رورجتو راج : نذإب . اهل لمع ال رصح ةادا : هللا نذإب الإ ©

 ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورحم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا

 ةمالعو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : هبلق دهي هللاب نمؤي نمو ©

 دهي) ىنعمب ةحتفلاب بوصنم «هبلقاو  ةلعلا فرح  هرخآ فذح ؛دبي» منج

 . هيلا دتهم نمؤملاو هبلق نع لاض رفاكلا نا وا ؛هبلق يف

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانعسا واولا : ميلع ءيش لكب' هللاو ©:

 رورجم هيلا فاضم : ءيش . ربخلاب قلعتم رورجيو راج : لكب . ةمضلاب ش

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ميلع . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 اا يا ع دكر ب وم و كس سوو < ش
 علب َسلوسَرلعاَكٍومْسوكنَو لول عيال وخلو <

 © دبل
 نونلا فذخ ىلع ينبم رما لعف : اوعيطأ . ةيفانئتسا واولا : هللا اوعيطأو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراف فلالاو

 . اهبارعا برعتو هللا اوعيطأ» ىلع واولاب ةفوطعم : لوسرلا اوعيطأو ©

 لعف : متيلوت . مناج طرش فرح : نا . ةيفانعسا ءافلا : متيلوت ناف ©

 لحم يف طرشلا لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

ا ريمض  لصتم ريمض ءانلاو ناب مزج
 لح يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخمل

 ٠ متضرعأ ناف : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر

 مزج لح يف ءافلاب نرتقم مناج طرش باوج ةلمجلا : اذلوسر ىلع امئإف ©
 : لوسر ىلع . ةفوفكمو ةفاك : اهنا . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلاو ناب

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو مدقم ربخب قلعتم رورجو راج

 ١ش



 البلل تمن - ةفص : نييملا .٠ ةمضلاب عوفرم رخؤم ادعبم : نيبملا غالبلا ©
 ؛مكتعاط هيلع بتكي مل هنال هيلع الف متضرعا نا يا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ش
 ٠ نيو غلا هيلع بت ان

 توُيوْلاٍلَك 0 ال 17 م 0س

 لع قاب طلب قت ردت : الش قل هللا ©
 : ١ . أدعبملا ربخ عفر

 حتفلا لع ينبم «ال» مسا : هلِإ . «نا» لمع لمعت سنجل ةيفان : لإ هلإ ال ©
 ا ةادآ : اللا دوجوم وا نئاك هريدقت ًايوجو فوذحم اهزيخو بصن لحم يف

 : . ءانطسا

 نال الإ الا عضوم نم لدب عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه
 ناكل ًابصن , ىنثسملا عضوم ناك ولو ءادتبالاب عقر هيف تلمع امو 4ال» عضوم

 ' . هايإالإ

 . ميظعتلل رورجمو راج : هللا ىلع . ةيفانعتسا واولا : لكوتيلف هللا ىلعو ©
 مز عراضم لعف : لكوتي ٠ رمالا مال ماللاو ةدكاز ءافلاو لكوتيب قلعتم ا

 : . نيئكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا هرخآ نوكسأ همزج ةمالعو ماللاب

 أ يتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم لعاف : نونمؤملا ©
 ؛ . درفملا يف ةكرحلاو

 م 1ع دلو ل َءَيَداااْبنَي ١
 <71 00 200 رخو وب

 © يجوع سلفا ورفطيو اوفصتوأوفست نوم هودَذَحأُ

 1 ةيآلا عجارت ٠ ةقباس تايآ يف تبرعا نا قبس : اونمآ نيذلا اهيأ اي ©
 : .  «نوقفانملا» ةروش نم ةعساتلا ةميركلا

 كلتا د 1 كتل



 راج : جاوزا نم . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : مكجاوزأ نم نإ ©

 - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو مدقملا «نا: ريخب قلعتم رورجيو

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 ٠ اهبارعا برعتو ؛مكجاوزا» ىلع واولاب ةفوطعم : مكل ًاودع مكدالواو .
 : مكتاجوز نم نا : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم رخؤم «نأ) مسا

  0ةعاط نع مكنوهلي يا عمجل او درفملل يأت هاودع» نال مكل ءاذعأ

 مهءابآ نوداعي ًادالوا دالوالا نمو مهنمصاخيو نهتلوعب نيداعي واهنيد

 ميملاو ًاودعل ةفوذحم ةفصب وا ًاودعب قلعتم رورجتو راج : مكل . مهبوقعيو

 روكذلا عمج ةمالع .

 نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اورذحا . ةيببس ءافلا : مهورذحاف ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 لعف : اوفعت . مناج طرش فرح : نإ . ةيفانعسا واولا : اوفعت 'نإو ©

 ريمض واولاو نوئلا فذح همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا لعف عراضم

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 نابرعتو «اوفغت» ىلع فطعلا يراوب ناتفوطعم : اورفغتو اوحفصتو ©

 متعلطا اذا مهنع اوفعت ناو يا مولعم هنال ًاراصتمخا راجلا فذحو . اهبارعا

 مهحالصا نيبلاط مهنع اوحفصتو اهلثمب مهولباقت لو ةوادع ىلع مهنم

 . مهبونذ نع اورفغتو

 ل ل ج دهن باوج ةلمشلا : ميحر روفغ هللا ناف ©

 هبشم ديكوتو بصن فرح : ١ . طرشلا باوجل ةطبار ءافلاو نإب مزج

 روفغ . ةحتفلاب ميظعتل بوصتم هن" مسا: ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب

 نوكي نا زوجيو . ربخ دعب ربخ ةمضلاب ناعوفرم «نأ» اربخ : ميحر

 . روفخل ةفص !ميحرلا»
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 2 دو 1 وا
 هه يللا 11و تفرك ِ رت 1١6

 فاك ةحشلاب فم انيس : قوما ٠5 ةف نكبر ةفاك ؛ مكلاومأ ان امثإ ©

 . روكذلا عمج ةمالع

 |: ف . اهبارعا برعتو «مكلاومأ2 ىلع واولاب ةفوطعم : ةنتف مكدالوأو ©
 : . مكل ةنتف يا ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ

 يظل عيفرم ادخبم : ةلالجلا ظفل هللا ٠ ةيفانتتسا واولا : هدنع هللاو ©
 : ةمالعو ةيفرظلا ىلع: بوصنم ناكم فرظ هيف لوعفم : هدنع . ةمضلاب
 ينبم لصتم يمض ءاحلو فاضم وهو فوذحم مدقم ربخب قلعتم ةحتفلا هبصن

 لحم يف ؟ميظع رجا هدنغا ةلمجما هبشو . ةفاضالاب ربج لح يف مضلا ىلع
 1 . أدتبملا ريخ عفر

 رجالا تع - ةفص : :ميظع . ةمضلاب عفرم رضتؤم | د ميظع رجأ ©

 مكمل ارَحأوم اويلي 2 ا 1 ١ دقو 2 هدر هل
 9 نومك ق7 همن ش 34 َكْنلوَأَ 0_5

 . نال نوئلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اوقتا . ةيفانعسا ءانلا : هللا اوقتاف ©
 : فلالاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم

 . ةمسفلاب مياس بوصم دب تي ةلالجلا ظفل هللا ٠ ةقراف

 | ييثبم - نيطاخملا ريسف - لصتم ريمض هةر ا ريش اا
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 اهدعي امو ةيردصملا «اماو بارعالا نم امل لحم ال يردصملا فرحا ةلص

 متعطتسا ام يا اوقتاب قلعتم ةيفرظلا ةبايث ىلع بصن لحم يف ردصم ليوأتب

 . مكتعاطتسا اهيف اولذبا يأ مكعسوو مكدهج

 «ارقتا» ىلع تافوطعم ثالشلا لمجلا : اوقفناو اوعيطاو اوعمساو «©

 ام اوعمساو يا ةمولعم اهنال ًاراصتخا اهليعافم تفذحو . اهبارعا برعتو

 هوجو يف مكلاوما اوقفناو « هنع نوهنتو هب نورمؤت |ميف اوعيطاو هب نوظعوت

 . هللا هجول ةصلاخ ربلا

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ًاريخ اوتثا هريدقت فوذحم لعفب بوصنم هب لوعفم : ًاريخ ©

 اوقفناو هريدقت فوذحم ردصم ةفص نوكي وا . عفناو امل ريخ وه ام اولعفاو

 . ًاريخ ًاقافنا

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . ًايخب قلعتم زورجمو راج : مكسفنأل ©

 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف  نيبطاخملا

 ةيآلا يف تبرعا : نوحلفملا مه كتئلوأف هسفن حش قوي نمو ©

 . ةرشحلا» ةروس نم ةعساتلا ةميركلا

 011 2 او سر سر يد يو و 2م

 8 يطوف أهل يول ُهمِهَصي ساد وبيرفِإ 30
 طرشلا لعف عراضم لعف : اوضرقت . مناج طرش فرح : هللا اوضرقت نإ ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو نإب موزجم

 ةمالعو ميظعتلل بوصنم لوا هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراق فلالاو

 . ءاعدتسالا يف هب فطلت ضرقلا ركذو هللا اوفلست نا يا ةحتفلا بصنلا

 - تعن  ةفص : ًانسح . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ًائسح ًاضرق ©

 . ًاضيا ةحتفلاب ةبوصنم ًاضرقل

 بارعالا نم اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ متاج طرش باوج : مكل هفعاضي ©

 هرخآ نوكس همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا باوج عراضم لعف يهو

 كلتا :: ناكل



 ؛ ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . ميماو هفعاضيب قلعتم رورجتو راج : مكل ٠ هب لوعفم.بصن لحم يف مضلا

 . روكذلا عمج ةمالع

 فلو اهبارعا برعتو (مكل هفعغاضي) ىلع واولاب ةقوطعم مكل رفغيو ىل

 عقر ام : ال ا ياس هال يلح روكش هاو ©

 نم ؛روكشاو . روكشل ةفص ؛ميلح» ٠ نركي نا 8 0 ناعوشرم ريخ
 ؛ يا ؛ناتيزاجم ناتملكلاو . ركشلا ريثك يا لعاف ىنعمب لوعف : ةغلابملا غيص
 يأ ميلح» كلاذكو باوشلا مظع نم ركشلا ين غلابلا لعشي اس مكب لش
 . باقعلاب مكلجاعي الف ء ءيدملا نع ملحي نم لعفي ام لكب لعفي

 © رك 1 بوئازكمتلاو ل يار الع
 . ملاع وه هريدقت فوذحم أدتبم ريخ : ةداهشلاو بيغلا ملاع ©

 ْش - ةداهشلاو .٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب هيلا فاضم

 ١ ةيمبسالا ؛ةلمجلاو .٠ ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم «بيخلا١ ىلع واولاب

 ! روكش ١ نم ًالدب نوكت نا زوجيو . ةلالجلا ظفلل ناث ربخ عفر لحم يف
 .( ميلح

 ْ زيزعلا وهو يا «ةداهشلاو بيغلا :لاع» بارعا برعت:: ميكحلا زيزعلا ©
 + ةمضلاب ًاعوفرم زيزعلل  ًاتعن ب ةفص «ميكحلا» نوكي نا زرجيو . ميكحلا
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 تك



 نيدعا

 07 مم كمت 79

 هس 22011 م 200

 20011 بنو رم دوز كين كفو ةيَب ةَفِحَفب نأ
 ام ةيا ومال

 © أد كثري لك ىرأكل ذقت 22

 ديل وصخأو نهتم ءاَستل يَ 0 ١١

 اماو بصن لح يف مضلا ىلع ينبم ىدانم يأ . ءادن ةادأ : يبثلا اهبأ اي ©

 عوفرم زومهم ريغ هنوك قتشم ريغ هّنأل يأل تعن : يبنلا . هيبنتلل هيبنتلل ةدئاز :

 . ظفللا ىلع عوفرم «يأ» توعنملا نأل ةمضلاب

 ضفاخ نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : ءاسنلا متقلط اذإ ©

 ىلع ينبم ٍضام لعف : متقلط . طرشلا ىنعم نمضتم هباوجب قلعتم هطرشل
 ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو . كرحتللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 ءاسنلا «متقلط» ةلمجو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ءاسنلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف

 نم اهل لحم ال عناج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : نهتدعل نهوقلطف ©

 هتمأ مامإ يبا أل باطخلاب معو ءادنلاب ( 97 يبا صخب . سا سال

 ىلع ينبم رمأ لعف : اوقلط . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا . مهتودقو

 لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم  ثانالا  تابئاغلا ريمض «نهاو لعاف عفر

 تدل ةالا



 ' تابئاغلا ريم 4 نه و . اوقلطب قلعتم رورجمو ناج : :: ةدعل . هب لوعفم

 يف يأ «ين نسب الث. ةفاضالاب رج لع يف ضنا لع ينس تلال

 ' . اهبارعأ برعتو « نهوقلط ١ لع واولاب ةفوطغم : ١ ةدعلا اوصخاو ها
 . + ظفحلاب اهوطبضاو يأ . ةحتنلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةدعلا
 ا ' .اهولمكاو

  «هللال نم'لدب : مكبر «ةدعلا اوصحأو» بارعا برعت : : مكبر هللا اوقتاو ©
 ليتم ريتش قاكلو ةمتفلاب بوصتم هئاحبس هل - تعش د ةفص وأ

 اا ١ . روكذلا

 . ةمالو الب مزج عياضم لعف : اوجرخت ٠ ةمزاج ةيهان : نموجرخت ال ©
 ' يف : نه. ' لعاف عفر لحم يف لصتم ريمضواولا ٠ نؤنلا فذخ : همزج

 ١ . نمتدع يضقنت ىتح يأ «نهوقلطا
 | يف برعأ ؟نهاو نهوجرخت الب قلعتم رورجيو راج : نهتوببي نم ©

 ْ . ةدعلا لبق يأ «نيعدع»

 ! ينبم عراضم لعف : نجرخي . اهلبق ام لع واولاب ةفوطظعم : نجرخي الو ©
 ايرتلا نوت : انولو . الب نج لص يف تاثلا نوني هاصتا ةوع اع

 . كلذ ندرأ نإ نهسفنأب

 ْ ل : أي . بما يددصم فرحنا  ءاغتسل أ : نيتي نأ الإ ©
 ١ نؤن نونلاو نأب بصن لحم يف ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم عراضم
 : «نأ» ةلص «نيتأي» .ةلمجو لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم  ثانالا  ةوسنلا
 ْ يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «ذااو بارعلا نم اخ لع ال ةيردصلا
 ! يف نهوجرخت الو : ىنعمب هلجأل لوعفلا وأ وأ فرظلا نم ٍىشتسم بصن لع
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 الا وأ نبنايتا تقو الإ يأ نيتأي نأل الإ وأ نيتأي نأ تقو الإ تاقوألا عيمج

 الإ : ريدقتب لاحب ًاقلعتم نوكي نأ زوجيو . نيعايتإ نيح الإ وأ نهم ءايتإل

 . نايتإ

 - تعن ةفص : ةئيبم . نيتأيب قلعتم رورجبو راج : ةنيبم ةشحافب ©

 ةشحافب يأ . نينزي نأ الإ . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةشحافل

 ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : دهتي نمو هللا دودح كلتو ©

 . نيتئاملا دعب نيرشعلاو

 ينبم ضام لعف : ملظ «ةرقبلا# ةروس نم : هسفن ملظ دقف هللا دودح ©

 هب لوعفم : هسفن . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع

 ٠ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاح او ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يردت . اه لمع ال ةيفان : يردق ال ©

 نأ زوجيو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل ءانيلا ىلع

 . سفنلا يأ يه هريدقت ًارتتسم ًاريمض نوكي

 يفنب ةقوبسم يجرتلا ديفي (نا» تاوخأ نم لعفلاب هبشم فرح : هللا لعل ©

 . ةحتفلا

 0 ةيلعفلا ةلمجلا : ًارمأ كلذ دعب ثدحي ©

 قلمتم ةسخفلا ةهصت ةمالصب ةيشرظلا لع بوس نامي فر: رس

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . فاضم وهو .ثدحيب

 بوصنم هب لوعفم : ًارمأ . باطخلل فاكلاو دعبلل : ماللا ةفاضالاب

 وأ اهتبحم ىلا اهضغب نم هبلق بلقي هللا لعل : ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 هيلع مدنلا ىلا قالطلا ةميزع .نم
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 فوم خوفو يفور خس 05 1 5
 لد 2و 1

 فعلا

 2 ياهلا أوم كني 32 ىوذ اودِهَّشأَو

 « اين ركام را ن3
 ةدراولا « متقلط ذإ ١ بارعا برعت : نغلب اذإ . ةيفانئتسا ءافلا : نغلي اذإف ©

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم - ثانالا  ةوسنلا نون نونلاو ىلوألا ةميركلا ةيآلا يف
 . ةدعلا ءاضقنا نفراش يأ لعاف عفر

 يف - تايئاغلا ريض «نهاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم اهب لوعفم : نهلجأ ©

 0 + ةفاضالاب رج لح
 نم اهل لح ال عاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : قورعمب نهوكسمأف ©

 ىلع ينبم رمأ لعف : اوكسمأ . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا . بارعالا
 ؛لحم يف لصتم ريمض واولا ٠ ةسمخلا لاعفألا نم هعراضنم نأل نونلا فذح

 هب لؤعفم بصن لحم يف - تابئاغلا ثانالا ريمض «نهاو . لعاف عفر

 :' ةرشاعم نسحب نهوعجارف يأ اوكسمأب قلعتم .رورجيو راج : فورنعمب
 ىلع فطعلا يفرحب ناتفوطعم : اودهشاو فورعمب نهوقراف وأ©

 : . اهءارعا كابرعتو «فورعمب نهوكسمألا

 رهو وذا ىثم ثم هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب هب لوغفم : مكنم لدع اوذ ىإ

 يرلل هم قصي قلتم رو راج ١ وكل اة

 8 ةفا دا «يوذلا
 :١

 . اهبارعا برعتو «اودهشا» ىلع واولاب ةفوطعم : .هلل ةداهشلا اوميقأو ©
 .قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : هلل . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةداهشلا

 اس 0 ١



 . ًاصلاخ ههجولا يأ . اميقأب

 . 1 هجول ةداهشلا ةماقا لع ثحلا مكلذ يأ . عمجلا ىلع ةلاد ميملاو

 اتم لصف : ظموي ٠ عمجلل ةيطاختو درفم نع رابخا ةراشالا ينو

 قلعتم رورجمو راج : هب . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لوهجملل , ينبم

تسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف
 . وه هريدقت ازاوج رث

 . اه لحم ال لوصوملا ةلص اهدعب امو «ناك» نم ةلمبجلاو

 عراضم لعف : نمؤي «ناك» ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : هللاب نمؤي ©

 . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 . نمؤيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا :

 . ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم مسا : مويلا . ةفطاع واولا : رخآلا مويلاو ©

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم مويلل - تعن  ةفص : ةرخآلا

 ىلع ينبم ماج طرش مسا : نم . ةيفانثتسا : واولا : هللا قتب نمو ©

 : همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : قتي «نم# ربخ

 رتتسم ريمض لعافلاو هيلع ةلاد ةرسكلا تيقبو  ةلعلا فرح  هرخآ فذح

 . ةحتفلا

 موزجم - هؤازج - طرشلا باوج عراضم لعف : ًاجرخم هل لعجي#»

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . هرخآ نوكس همزج ةمالعو نمب

 قلعتم رورجيو راج « هل ١ و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ًاجرحمل .وه
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 7-20 00 1 7 00 ةيق سر

 ع
 2و6 ىيس و 3 00 ل

 _ 3 اير قزح م لب

 ىف لصتم ريغ فو ابرعإ برصتو «لعا لع واب ةفيطعم : هقزريو ©

 . هب لوعفم بصن لح

 . نْمْي رج لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : ثيح . رج فرح : ثيح نم ©

 1 . قزريب قلغتم رورجملاو راجلاو

 لمعأل ةيفان : ال ٠ ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : بستحي ال ©
 'رتتسمريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : بستحي .اهل
 1 . م طق ليو نم : ضي يف يح اج ل

 'نوكسلا ىلغ ينبم مزاج طرش مسا : نم ٠ ةيفانعتسا : اولا : لكوتب نمو ©
 اريخا عفر لحم يف : لا ل لكم نم ةاحسملاب + السم عنف لمع

 نوكس : ةمزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : لكوشي «نم»
 : . وه هريدقت ًاوج هيف رتتسمريمض لعافلاو هرسخآ

 ةيقار اق  لكرتي قلعتم ميظمتلا رورمتو راج : هيسح وهف هبا ' ىلع ©

 الي قلع ف تا ل ينم لعشم عفا اخ نمي عنج

 . هيفاك وهف يأ

 ؛بوصنم نا مسا : هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : غلاي" هللا نا ©
 ىلا فيضأ لعاف مساوهو ةمضلاب عوفرم اهربخ : غلاب ..ةحتفلاب ميظعتلل
 ْ . ةفاضالاب رجف ةركتلا  هلوغفم  هلومعم
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 ءاطاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : هرمآ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . قيقحت فرح : هللا لعح دق ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

 ةفوذحم ةفصب قلعتم وأ . لعجب قلعتم رورجمو راج : اردق ءيش لكل ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ءىث «اردقا لوعفملل

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم :ًاردق
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 را قب نمو نلمح نحضلا 700 نم لا كن ضيتلا و
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 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصونم مسا : يئاللا . ةيفانئتسا : واولا : يئاللاو ©

 . «يتلا» عمج وهو . أدتبم عفر لحم

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : ضيحملا نم نسكب ©

 . ثانالا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف يهو بارعالا 1

 ياوللا ءاسنلاو : ىنعمب . لعاف عفر لحم يف  ثاثالا  ةوسنلا نون نونلاو

 . نسئيب قلعتم رورجم راج : ضيحملا نم : نسئي

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريخض
 . روكذلا

 رهن هلو هدمت ميسي نيف ارم 21 غ

 لةهالا



 'لعف :' متبترا . نينكاسلا ءاقنلال هرمخآ رسك عناج طرش فرح : مقيترا نإ©

 لحم يف طرشلا لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ٍضام
 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءانلا نإب مزج:

0 

 لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : رهشأ ةثالث نهتدعف ©
 ١ (نهاو . هاب ميلرم تر : ةديع  طرشلا باو ةطب هال ذا منج

 «نهعدع) ربخ : ةثالث . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : رهشأ . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم
 !نهمكح مكيلع لكشأ نا يأ نهرمأ يف متككش نا : ىنعمب ةرسكلا هرج
 طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمسجاو نهمكح !ذهف نودجمي فيك متلهجب

 . «يئاللا» أدتبملا ربخ عفر لح يف هباوجو

 . اهبارعا برعتو «نسئي يئاللا» ىلع واولاب ةفوطعم : نضحي مل يئاللاو ©
 . ملي رج لحم يف عراضم لعف : نضمن .٠ بلقو مزجو يفن فرح : م

 1 يئإللا رئاغصلاو يأ ٠ هيلع هلبق ام ةلالدل ًاراصتخا «ئاللا» ربخ فذحو

 . رهشا ةثالث نهتدعف دعب نضحي

 .٠ ةمضلاب عوفرم ادتبم : تالوأ . ةيفانئكتسا : واولا : لامحألا تالوأو .

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجن هيلا فاضم : لامجحألا .٠ ىنعمب :

 اهظفل نم امل دحاو ال «تاذ» عمج ةملكلاو لماوحلا يأ لاجألا تابحاصو .

 (ؤذ» عمج ولوأ لثم

 نهلجأ» ةيمسالا ةلمجلاو . ٍناث أدتبم يهو «نهتدع» بارعا برغت : نهلجأ ©
 1 . «تالوأ» ربخ عفر لحم يف ' اهربخ عم

 ٠ ىلع ينبم عراضم لعف : نعضي . بصان يردصم فرح : نعضب نأ ©
 : ةلص «نهلمح نعضيل ةلمجو نأب بصن لحم يف ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا

 ' يف زدصم ليوأتب اهدغب امو «نأاو بارعالا نم احل لم ال ةيردصملا «نأ»
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 : «نهلجأ» ربخ عفر لحم

 تابئاغلا ريمض «نهاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نهلمح ©

 . ةفاضالاب رج لح يف

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ًارسي هرمأ نم هل لعجي هللا قتي نمو ©

 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعجيب قلعتم رورجمو راج : هرمأ نم . ةيئاشلا

 مظاهر تسي مرآ نك
 رع يسر

 © ملم
 دعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : هللا رمأ كلذ ©

 ريغو ةقفنلاو رارضلا كرتو ناكسالا نم روكذملا كلذ يأ باطخلل فاكلاو

 عميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . ةمضلاب عوفرم «كلذ» ربخ : رمأ . كلذ

 . ةرسكلاب

 لعف يهو . هللا رمأ نم لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مكيلا هلزنأ ©

 ءالاو . وه م رش الرج هيف تمم ريعض لعافلاو حفلا لع ينيم نضام

 راج : ! . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لزنأب قلعتم رورحجيو

 . ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : هقائيس هنع رفكب هللا قتد نمو ©

 ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحعفلا نم ًالدب ةرسكلا «هتائيس١ بصن ةمالعو

 اهبارعا برعتو «هتائيس هنع رفكي» ىلع واولاب ةفوطعم : ًارجأ هل مظعيو ©

 . (ميظع ًارجأ يو : ىنعمب ةحتفلا ؛ارجأ» بصن ةمالعو
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 0 ل نهوض 2 رجوي نقم س2 تحن هوس .

 م ا 8
 نه نعل اولا نطور
 وس و 0 110 ا 2 2 ها

 ودب ككاو رّيأورم نضر نإ

 ش ل رخو رقم مماعنإك

 :لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا قداح لع يتيم رمأأ لف نهونكسأ ©
 + تابئاغلا نيمض «نهاو . لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض واولا .ةسمخلا
 («نهونكسا١ ةلمحو . ءاسنلا اونككسا يا . هب لوعفم بضن لحم يف  ثانالا

 ا ا . بارعالا نم اه لح اال ةينايب يأ ةيئادتبا

 يف مضلا ىلع ينبم مسا : ثيح . ضيعبتلل رج فرح :!مقذكس ثيح نم ©

 '. هيلع «نمم» ةلالدل («نهونكسأ) لوعفم اهضعبم فذجو . نمب رج لحم

 !. مكانكس ناكم ضعب يأ . متتكس ثيح نم ًاناكم نهونكسأ : ىنعمب
 ءاعلا" . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : نكس

 ميلا لماق عقل لع يف عا ىلع يتيح نييطاخملا رريمض - لصتم ريمض
 . 0 ةلمحو . , روكذلا عمج ةمالع

 .. ةرنتكلا هرج ةمالعو نمب رورجم مسا : و . تبرعأ : مكدجو نم ©
 ةفاضالاب رج لحب يف مضلا ىلع ينبم - نييطاخللا يمض - لصتمريمض فاكلا
 نم اب لحم ال «مكدجو نم» ةلمحلا هبشو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ,نهونكسا : ىنعمب  متنكس ثيح نم - هلوقل  ناِنب  ريسفت هنأل بارعالا
 0 . ةقاطلاو عساولا «دجولا»و . هنوقيطت امم مكتكسم نم ًاناكم

 العف : اوزاضت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا ؛ نهوراضت الو
 لل يف لضتم ريمض وارلا . نوت فذح : هيج ةمالصر الب وزج عاصف
 الو يأ . رارضلا نهعم اولمعتبست الو : ىنعمب تبرمعأ «نه . لعاف عفر
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 . نهونكسأب قلعتم «ثيح نم» رورجملاو راجلاو . نكسلا يف نهورضت

 عراضم لعف : اوقيضت . ليلعتلل رج فرح ماللا : نهيلع اوقيضتل ©

 ريمض واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 ريمض «نهاو رج فرح : ىلع . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم

 ةلمجو . اوقيضتب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف  ثانالا  تابئاغلا

 ةرمضملا «نأ)و بارعالا نم اهل لحم ال ةرمضملا ؛نأ» ةلص «نهيلع اوقيضت»

 الب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو

 . جورخلا ىلا نهورطضت ىتح : ىنعمب نهوراضت

 نضام لعف : نك . مزاج طرش فرح :' نا . ةيفانئتسا : واولا : نك ناو ©

 نإب مزج لحم يف طرشلا لعف ةوسنلا نوئب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان

 . «ناك» مسا عفر لحم يف ثانالا نون نونلاو

 ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصث ةمالعو بوصنم ؛ناك» ربخ : لمح تالوأ ©

 رورجم هيلا فاضم : لمح . فاضم وهو ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هننأل

 نك ناو : ىنعمب . لمح تابحاص يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 .لماوح

 مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : نهيلع اوقفئنأف ©
 «اونكسأ») بارعا برعت : اوقفنأ . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا .ناب

 . مولعم هنأل ًاراصتخا لوعفملا فذحو . تبرعأ : نهيلع

 ينبم عراضم لعف : نعضي . رجو ةياغ فرح : نهلمح نعضي ىتح ©

 (ىتحا دعب ةرمضم نأب بصن لحم يف ةوسنلا نوئب هلاصتال نوكسلا ىلع

 «نا١ ةلص «نهلمح نعضيا» ةلمجو لعاف عفر لحم يف ثانالا نون نونلاو

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : لمح . بارعالا نم اه لحم ال ةرمضملا

 امو ةرمضملا «نا»و . ةفاضالاب رج لحم يف تابئاغلا ريمض «نهاو . ةحتفلا

 . اوقفنأب قلعتم رورجملاوراجلاو ىتحب رج لح يف ردصم ليوأتب : اهدعب

 : نعضرأ . مزاج طرش فرح : نا . ةفطاع ءافلا : مكل نعضرأ نإف ©
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 مزج لح يف طرشال لعف ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
 ارورجيو راج : مكل . لعاف عفر لحم يف تابئاغلا ثاثإلا نون نونلاو ناب
 اهنأل ًاراصتخا لوعفملا فذحو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو نعضرأب قلعتم

 .تابئاغلا ريمض «نه»و «(اوقفنأف» بارعا برغت': نهروجأ نهوتآف .٠
 ؛بوضنم ِناث هب لوعفم : روجأ . لوأ هب لوعفم صن لحم يف ثانالا
 . ةفاضالاب رج لحم يف تابئاغلا زيمض «نهاو . ةحتفلاب

 'بازعا برعت : اورمأ . ةفطاع واولا : فورغمب مكنيب اورمتأو ©
 وهو. اورمأب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب «"اونكسأ»
 .اوزمتئاب قلعتم رورجيو راج فورعمب ؛مكدجو» يف تبرغأ «مكاو .فاضم

 .ةعضرا نا بارعا برعت : رساعت نا . ةفطاع واولا : مترساعت نإو ©
 0 : «متنكبس) يف تبرعأ (متاو

 لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : ىارخأ هل عضرتسف ©
 .- فيوست  لابقتسا فرح : نيسلا . طرشلا باوجل ةطبار ءافلاو ناب مزج
 , . علظرتب قلعتم رورجمو راج : هل . ةمضلاب عوفرم عرانضم لعف : عضرت
 ىرخأ ةعضرم يأ رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىرخأ
 ضفر بيسب متقياضت ناو يأ . هماقم ةفصلا تدحيقأو فوصوملا فذحف
 :! . هعضرت مألا ريغ ىرخأ ةعضرم دجوتسف يأ عضرتسف هعاضرا ةقلطملا
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 ١ 2و 0 اسس طيح سس ع م سر 7و و 00002

 هلآ تاه قون هقدر هلعردق نمو يحس نو ةعسوذ قفا <37
 48 انتضر هلأ مس اهنا لم كاسفت هلال رب ال 2 لس سوس س1١ رص جر 0 9

 : يو ةمزاج يهو  رمألا ماقم يف  بلطلا مال وأ : رمألا مال ماللا : قفنيل ©

 ما



 . هرخآ نوكس همزج ةمالعو

 :ةعس . فاضم وهو ةسمخلا ءامسالا نم هنأل واولاب عوفرم لعاف : ةعمس وذ ©

 رسوملا وهو . ىنغ وذ يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم
 . هيلع «نم» ةلالدل لوعفملا فدحو

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . قفنيب قلعتم رورجيو راج : هنعس نم ©

 . هانغ نم يأ . ةفاضالاب

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةفطاع : واولا : ردق نمو ©

 لوهجملل ينبم ضام لعف : ردق وذا وهو عوفرم ىلع فوطعم هلأل عفر

 . رتق وأ قيض نمو يأ . حتفلا ىلع ينبم

 ةمالعو عوفرم لعاف بئان : هقزر . ردقب قلعتم رورجمو راج : هقزؤر هيلع ©

 لك قفنيل يأ . ةفاضالاب رج لحم يف لضتم ريمض ءاهلاو . ةمضلا هعفر

 . هعسو هغلب ام رسعملاو رسوملا نم دنحاو

 اهاصتال ماللا تنكسو . اهبارعا برعتو «قفنيلا ىلع ءافلاب ةفرطعم : قفنيلف ©

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسمريمض لعافلاو «قفنيلا يف امك اهرسك لصألاو ءافلاب

 . وه

 نضام لعف : ىتآ . قفنيب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم

 ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف

 : ىنعمب . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص هللا هاتآ» ةلمحو . ةمضلاب

 . «قفني» لوعفم وهو . هعسوو هتقاط ردق

 عرفرم عراضم لعف : فلكي . اه لمع ال ةيفان : ًاسفن هللا فلكي ال ©

 لوعفم : ًاسفن . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب
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 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوضوم مسا :.ام . ءانثتسا ةادأ : اهاتآ ام الإ ©
 لل لع ردقلا خلا لع ينم يام لعف ىتآ . الإب ىثتسم بصن
 لصْنم ريمبض ةاهاو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ٍريمض لعافلاو رذعتلل

 لوعقملا فذحف اهاطعأ ام ردق يأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 , هماقم هيلا فاضملا ميقأو ةفاضملا

 عراضم لعف : لعجي  فيوست  لابقتسا فرح : نينلا : هللا لعجيس ©
 ٍْ .: ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا ٠ ةمضلاب عوفرم

 رهو لعجيب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ًارسي رسع دعي ©
 : اري ٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم رسع . فاضم

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو :بوضنم هب لوعفم

 اكا

 2 سل تر هه 5 لس رس

 هِلْسرَو اهيررخأ تعقيب نتنْإكَو ١
 دو ياك 2 20

 لح ايف نوكسلا ىلع ةينبم ددع نع ةيلنك : نيأك . ةيفانثتسا : راولا : نيأكو ©
 1 . ةيربخلا مك ىنعمب يهوأ دتبم عفر

 !. ةرسكلا هرج ةمالعو نمب ورجم مسا : ةيرق . ةينايب رجل. فرح : ةيرق نم ©

 هنوك ةلاح ريبك ددع : ريدقتلا . نيأكل ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو
 .اهب لقي «نيأكاو .' هلحم هيلا فاضملا لحو فاضملا فذحف ةيرق لهأ نم

 . .ةينايبلا نمب رورجم اهزييمتو ريثكتلا

 ترفكو تصع : ىنعمب «نيأك١ ربخ عفر لحم يف: ةيلعفلا ةلمجلا : تقع ©
 :فاضملا ىلا ًاباهذ اورفكو اوصع : ئنعمبو «ةيرق» ظفل ىلإ ًاباهذ لعفلا ثنأو

 ,ربخ نوكيو ةيرقل ةفص رج لحم يف «تتنع» ةلمج نوكت وأ «لهأ» فوذحملا
 تّنَع . ةرشاعلا ةميركلا ةيآلا يف دراولا (ًاديدش ًاباذع مهل هللا دعأ» «نيأك»
 .ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 دس 5١



 امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلا . ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاصتالو نينكاسلا

 تزواجو تربكتسا يأ . يه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض ءافلاو بارعالا نم

 . دجلا

 ورجم هيلا فاضم : بر . تتعب قلعتم رورجيو راج : اهير ريمأ نع ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه)و . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 هرج ةمالعو رورجم ىلع فوطعم مسا : هلسر . ةفطاع واولا : هلسرو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاحملاو ةرسكلا

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : بساح . ةيببس ءافلا : اهانيساحف ©

 «اه)و . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «انا»و .انب

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : اديدش اياسح ©

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاباسحل - تعن  ةفص : ًاديدش

 «ًاديدش ًاباسح اهاتبساح# ىلع واولاب ةفوطعم : ًاركذ ًاباذع اهانيذعو ©
 . اهباذعو ةرخآلا باسح : دارملا . (يظع ًاركنم ًاباذع يأ اهبارعا برعتو

 نوقليو لابولا نم اهيف نوقوذي امو «بذع» لعفلاو «بساح» لعفلاب ءيجو
 .ةقيقحلا يف ىقلم هديعوو هللا دعو نم رظتنملا نأل يضاملا ظفل ىلع رسخلا نم

 © مخاعرمأ ةييعن اكو اهرمأ لاو كفاه 4 لير ارق ( سس يا و بأ سس رس م ير

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تقاذ . بيبستلل . ةفطاع : ءافلا : تقاذف ©

 رتتسم ريمض لعافلاو . بارعالا نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 . يه هريدقت انا -

 هيلا فاضم : رمأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اهرمآ لابو ©

 ىنبم لصتم ريمض («اه)و .فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو .ةفاضالاب رورحجي

 دكا



 ةبوقع .ىنعمب اهرمأ ةبقاع ةصاخو يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 ا 0 . اهرفك

 . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةفطاع واولا : ةيقاع ناكو ©
 ريغ كنؤم ؛ةبقاع١ نأل لعفلا ركذو ةمضلاب عوفرم ؛«نانك)ا مسا 1 ةيقاع

 ش : . (باقع١» ىنعمبو يقيقح

 . ًاعايض يأ . ةحتفلاب بوصنم («ناك» ربخ : ًارسخخ ٠ تبرعأ ؛ ًارسخ اهرمأ ©

 ادميرال لوي ايف ديس ارتد ضاع ٠١

 © نووي
 عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا ٠ حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مهل هللا دعأ ©

 ماللاب,رج لحم يف نييئاذلا ريمصض !مهاد رج فرح ماللا ٠ ةمضلاب ميظعتلل

 . دعأب قلعتم رورجملاو راجاو

 ةفص : اديدش . ةختفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفسم : ًاديدش ًاياذع ©
 0 . ةحتفلاب ةبوصنم ًاباذعل - تعن -

 نأل قونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوقتا . ةيفائئتسا :: ءافلا : هللا اوقتاف ©
 فئلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةسمخلا لاعفألا نم ةعراضم
 بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراف
 اا . ووفاحشو هللا اروذحاف يأ . ةحتفلا

 ةمالعو بوصنم هيلا فاضم ىدانم : يلوأ . ءادن ةادأ : بابلألا يلوأ اي©

 : + لوقعلا باحصأ اي يأ ٠ ةسكلا هر هرج ةمالعو ةفاضالاب
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 ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . بابلألا يلوأل

 ةلص «اونما» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريم واولا

 ْ . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا

 دعأل بارعا برعي : هدعب امو . قيقحت فرح : ًاركذ مكيلا للا لزنأ دق ©

 . ًانآرق يأ ٠ ىنعملا يف قرافلا عم ًاباذع مه هللا

رددوا يما يوب آرست ١
 

 5 ةةطا د ماظل

 5 رالي 20 20

 نوكي وأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم «ًاركذ» نم لدب : ًالوسر ©

 .اهلك ممألا يفو تاومسلا يف ًاروكذم ًاكلم يأ : ًالوسر ركذ اذ : ريدقتلا

 «ًالوسر» لدبأف هماقم «ركذ» هيلا فاضملا ميقأو «اذ» فاضملا لوعفملا فذحف

 لزنأ» ىلاعت هلوق هيلع لد فوذحم لعفل هب ًالوعفم 0 نوكي وأ . هنم

 نوكي نأ وهو رخآ هجو ةمثو ًالوسر لسرأ يأ . ىلع ؛ًاركذ مكيلا هللا

 . ًالوسر هركذ وأ ًالوسر ركذ : ريدقتلا . 2 هب ًالوعفم «ًالوسراا

 لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ولتي ©

 يف « اهلوعفم عم ولتي» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 , ةوسرل ةفص بصن لع

 قلم هل حتا نم دب ةركلا بن الو بوصنم هب لوم تايآ

0 

 ل كا#اا



 ةحصفلا نم الدب ةرسكلا اهبصن ةمالعو ةبيوصنم («تايالا٠. نم لاح : تانييم وى

 . يأ: اهلوعفم  فذح لعاف مسأ ةملكلاو . ماسلا ثلا جب ةدقحلم ل

 ااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ا ا

 .هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا ::نيذلا .وه هريدقت
 «نألل و . بارعالا نم.اه لحم ال ةرمضملا «نا» ةلص « نيذلا جرخي ١ ةلمجو

 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأت يف اهدعب امو ةرمضملا

 . لزنأب

 اواولا ١ ةعاهجلا وارب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ٍضام لعف : اولمعو اوذمآ ©
 ؛لوضوملا ةلص م ةاونمأ م . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم 2

 ١ ايارعا برو برعتو ؟اونمأ»

 اج .: تاملظلا نم «تايآ» بارعا برعت: تاملظلا نم تاحلاصلا ©

 . جرخيب قلعتم رورجمو

 نم وأ روثلا ىلا ةلالضلا نم يأ «تاملظلا نم» بارعا برعت : روتلا ىلإ ©
 . ناهيالا ىلا رفكلا

 1 :ةروس نم ةعسانلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ًادبأ ىلإ ..نمؤي نمو ©
 . («نباغتلا»

 !يفو . حتفلا ىلع ينبم-ضام لعف : نسحأ . قيقحت فرح : نسحأ دق

 '. باوغلا نم .نمؤملا قزر امل ميظعتلاو بجعتلا ىنعم ميركلا لوقلا

 راج : هل: .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظل هللا : ًاقزو هل هللا ©
 ."ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاقزر .. نسحأب قلعتم رورجيو
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 يي اريرهكتم ضال دوو يس سواح ىَياَنأ ١ ؟

 ةزطبالل رك اد
 24 ع

 مسا : يذلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا : يذلا هللا ©

 ةلمجو .وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 ربخ : ةلالجلا ظفل نوكي وأ . ةلالجلا ظفل ربخ عفر لحم يف «يذلا وه»

 ةفص عفر لحم يف « يذلا ١ لوصوملا مساو . هللا وه : هريدقت فوذح أدتبم

 . ةلالجلا ظفلل -تعن -

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمحملا : تاومس عيس قلخ ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو :حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخت . بارعالا

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : عبس . وه هريدقت ًازاوج

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : تاومس

 قلعتم رورجيو راج : ضرألا نم ..ةفطاع واولا : .نهلثم ضرألا نمو ©

 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «تاومس عبس» ىلع فوطعم : لثم . قلخب
 «تاومسلا» ىلع ليقو «تاومسلا» ىلع دوعي لصتم ريمض «نههو . ةحتفلا

 يأ ضرألا نم نهلثم قلخنو يأ . ةفاضالاب رج لحم يف اهيتلك ؟ضرألاو
 . نيضرأ عبس

 تاومسلا نم لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : رمألا لزؤنتي ©

 عوفرم لعاف : رمألا . ةمضفلاب عوفرم عراضم لعف يهو .نيضرألاو

 . نهنيب همكحو هللا رمأ يرجي يأ ةمضلاب

 وهو لزنتيب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم  ناكم فرظ هيف لوعفم : نهثيب ©
 ١ «نهلثم١ يف برعأ («نهاو . فاضم
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 عراضم لعف : اوملعت : رج فرح - يك مال  ليلعتلا مإل : ماللا : اوملعتل ©
 نيمض واولا . نوئلا فذح هبضن ةمالعو ماللا دعب ةرمنضم نأب بوصنم
 ال ةزمضملا «نا» ةلص ةاوملعت» ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأ)و . بارعالا نم اهل لحم

 . قلخب وأ لزنتيب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج

 ااهمشا : ةلاللجلا ظفنل هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هللا نا ©
 ًأليوأتب اهربخو اهمسا عم «نأاو . ةحعفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم

 ْ : . «اوملعت» يلوعفم دسم دس ْبضن لح يف ردصم

 هيلا فاضم : ءيش «نا» ربخب قلعتم رورجبو راج : رْيدق ءيش لك ىلع ©
 'عوفرم «نأ» ربخ :”ريدق . .ةنونملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 ١ . ةمضلاب

 !: دق . اهلرعا برعتو اهلبقق ام ىلع واولاب ةفوطعم : طاحأ دق 3 كلا نأو ©

 هيف تتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ظاحا . قيقحت فرح

 .«نأ» ربخ عفر لحم يف : اهدعب امو «طاحأ دق» ةلمجو ؛ وه هريدقت ًازارج

 ًارورجم هيلا ففاضم :.ءيش . طاحأب قلعتم رورجبو راج : اًملع ءيش لكب ©

 ' .ةحتتفلا هبصن ةمالعو بوصنم زييمت : [لع . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 ..ءيش لكب هملع طاحأ دق : ريدقتلا . طاحأ لعاف لصألا يف وهو

 انت اني ع
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 * ميرحتلا ةروس بارعإ » |[

 هنأت كي 0 و اي 2 يي ١

 رو سيدو ف سس

 له 5 ميج رولع

 . « قالطلا » ةروس نم ىلوالا ةميركلا ةيآلا يف تب_.ءا ؛ مل يبذلا اهبأ اي ©

 لبق نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا «ام» و رجلا فرح ماللا نم ةفلؤم :4

 رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف اهيلع رجلا فرح لوخدل اهفلأ طوقس

 . ءيش يأل يأ «مرحت» لعفب قلعتم

 هريدقت ًابوجو رثتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : ام مرحت ©
 يا . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . تنا ٠

 . كسفن ىلع مرحت

 عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كل هللا لحأ ©

 ةلص ةيلعفلا ةلمجلاو لحأب قلعتم رورجيو راج : كل . ةمضلاب ميظعتلل
 ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا

 . كل هللا هلحأ ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا برصنم فوذحم

 ريمض لعافلاو او لقفل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يغتبت ©

 وأ لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ةملكلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : كجاوزأ ةاضرم ©

 . ثحتف اذهو ملاسلا ثنؤملا عمج ءات تسيلو ثينأتلا ءات اهزاتو ردصم

 د



 | فاضم م وف ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا افاضم : : كجاوزأ

 1 - كتاجوز ءا ءاضر بلطتت يا ةفاضالاب

 .عوفرم ادقبم : ةلالمجلا ظفل هلل ةيفانئتسا : رارلا : ميحر نوفغ هللاو ©

 | نا زوجيو ةمضلاب ناعوفرم أدتبملل ناريخن : : ميحر روفغ : . ةمضلاب ميظعتلل

 : . اروفغل ةفص «ميحر» نوكي

 - 0 ا ل د
 ه يربو 06 0 د ؟

 . ميظعتلل جرفرم لعاف :'ةلالجلا ظفل هللا . قيقحت فرح : مكل هللا ضرف دق ©
 ١ قلجتم رورجتو راج : مكل . 'حتفلا ىلع ينبملا «ضرفا ضاملا لعفلل ةمضلاب 1

 : . ٠عمجللا ةمالع ميماو ضرفب

 ' : مكتاييأ '. ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفنم : مكئاميأ ةلحت ©
 , ريم فاكلاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . يظل يفرم ادجبم : ةالجا ظفل لا ةيفانئتسا واولا : مكالؤم هللاو ©
 و ..,رذعتلل ففلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبملا بخ: ىلوم . ةمضلاب
 0 ؟مكتايبأا يف تبرعا (مك»

 | لع يتيم لصفتم عقر مسم ١ وه .ةفطاع داولا ؛ ميكحلا ميلعلا وهو ©

 . ميلا ةقيض نركب انا زريثو ةمضلاب عوفرم أدتملل نث ربخ
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 هو وتكلف كيسي ونجل َرمادإَو <” و هبا اي اد ود
 هيب و اح 2 17 هم

 2 تا وباَمَْكَمََدَ ضحب نك ضعأو هضحب فعوُيلع هلأ

 2 رف اا نجتلاَم انهن

 ْ نا ىلاعت هلوق لثم ةدئاز : ذا . ةيفانئتسا واولا : ييثلا رسأ نإو ©

 "حلا لع ينم ىضام لعف رسأ . ىسوم اندنعاوو يا «ىسوم
 نر ا و ار عل لق يل. ةمشلا مق ةمالصي وكس لم

 ريدقتلا اذه يفو . يبنلا رسأ ذإ ركذاو يا ردقم لعفل هب ًالوعفم سا ؛ذا»

 . ةفاضالاب رج لحم يف «يبنلا رسأ» ةلمج نوكت

 : هجاوزا . رسأب قلعتم رورجبو راج : ًاقيدح هجاوزأ ضعي ىلإ ©

 ريمض ءاطاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاثيدح . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم
 . هتجوز ةصفح هجاوزا ضعبب دارملاو ةحتفلا

 ىلع ينبم «نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانئتسا ءافلا : املف ©

 . ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا

 لعف تربخأ يأ : تأبن . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هب .تأبن ©

 بارعالا نم اه لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام

 تأبنب قلعتم رورجمو راج : هب . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 نوكي وا . ةشئاع ىلا ربخلا يا هتشفأ : ىنعم ىلع ةدئاز ءابلا نوكت نا زوجيو

 . ةشئاع هب تربخا ينا مولعم هنال ًاراصتخا ًافوذحم لوعفملا

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هرهظا . ةفطاع واولا : هيلع هللا هرهظأو ©
 لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهماو

 هللا علطا يا هرهظأب قلعتم رورجيو راج : هيلع . ةمضفلاب ميظعتلل عوفرم

 م



 وا ليربج ناسل ىلع ثيدحلا ءاشفا ىلع يا . تلعف ام ىلع (52ِ© يبنلا
 ' . (42) يبنلا ىلع ثيدحلا هللا رهظا نوكي

 . بارصالا نم اه لع ال امج ريغ طرش باوج ةلمشلا : هضعب افزع «

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ف
 لصتم ريمض ءاهاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هضعب . وه

 افرع اهفرع يأ ًااصتخا لوالا لوعفملا فذحو ةفاضالاب رج لحم يف

 ثيدحلا ضعبب ملعأ : ىنعملا ليقو . هتلاق ام ضعبي وا ةضعب -ةصفح
 لوعفملا ريدقتل ةرؤرض ال ريدقتلا اذه يفو . ًامركت ضعب نع ضرتعاو
 ٌركذ وه |مناو فرعملا نمو هيلا عاذملا نم نايب سيل ضزغلا نال فوذحملا
 عب ام أبن |ملف» ىلاعت هلوق ليلدب ةصفح لبق نم هئاشفاو ثيدنحلاب ءابنالا دوجو

 ا . هريمضب ىتاو أبنملا ركذ ثيحب اذه كأبنأ نم تلاق

 . اهنارعا برعتو ؛هضعب فرع» ىلع واولاب ةفيطعم : ضعب نع ضرعاو ©
 . ًامركت هضعب كرتو ىنعمب ضرعأب قلعتم رورجبو راج : ضعب نع

 . وه هريدقت ًازارج رتتسم ريمض أبنا لعافو . تبرع: هي اهأبن املف ©
 ا ا . هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض «اهاو

 اه لب ال عناج ريغ طرش باوج «تلاق» ةلمجو «تأبن» بارعأ برعت : تلاق ©
 1 . بارعالا نم

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اذه كأبنأ نم ©
 ضام لعف : كأبنأ . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم,ماهفتسا مسا :نم

 ريمض فاكلاو وه هزيدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلإو حتفلا ىلع ينبم
 . لوا هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخم ا ريمض - لصتم
 ناث هب لوعفم بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه

 نما لحم ال ةيفانئتسا «لاق» ةلمجو «فرع» بارعا برعت : يئأبن لاق ©
 هايل ةياقولا نون نونلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف .: ينأبن . بارعالا
 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض

 دلالا د



 ميلعلل  تعن  ةفص : ريبخلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : ريبخلا ميلعلا ©

 . ةمضلاب هلثم عوفرم

 لَنا توف تصقت ءالقتدإ :
 ه ديكور خضار ءانر

 طرشلا لعف عراضم لعف : ابوتت . مناج طرش فرح : هللا ىلا ايوتت نإ ©

 - نينثالا ريمض - لصتم ريمض فلالاو نونلا فذح همزج ةمالعو نإب موزجي

 قلعتم ميظعتلل رورجتو راج : هللا ىلا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . ةصفحو ةشئاع ميركلا لوسرلا يتجوز ىلا هجوم باطخلاو . ابوتتب

 ءافلاب نرتقم دقب قوبسم مزاج طرش باوج ةلمجلا : امكيولق تغص دقف ©

 :تغص . قيقحت فرح : دق . طرشلا باوحل ةطبار ءافلاو نإب مزج لحم يف

 ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 نم اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءاتو ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاصتالو نينكاسلا

 ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : بولق . بارعالا

 ىنعمب امكبولق تلام دقف يا ةينثتلا ةمالع ؛اماو ةفاضالاب رج لح يف مضلا

 . ةبوتلا بجوي ام (ىنم دجو دقف

 اهبارعا برعتو «هللا ىلا ابوتت نا» ىلع واولاب ةفوطعم : هيلع ارهاظت ناو ©

 اب هيلع انواعت ناو يا اراصتخا نيءاتلا ىدحا تفذحف ارهاظتت : اهلصاو

 . هرس ءاشفإ يف هءوسي

 مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : هالوم وه هللا نإف ©
 هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلاو نإب

 ريمض : وه . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم نا مسا : ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب

 عوفرم وها ربخ : هالوم . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضغلاب

 الاد



 هيلو يا «نا» ربح عفر لحم يف «ءالوم ره١ ةيمسالا ةلمجملاو . ةفاضالاب. رجا

 ا ١ . هرصانو

 عوفزم أدشبم : ليربج . ةفطاع واولا : نيشم نينمؤملا حلاصو ليريجو »©
 :: حلاضو ٠ ةفرصملاو ةمجسعلل فرصلا نم عونمم هنال نوني لو ةمضلاب
 رورخم هيلا هفاضم : نينمؤملا .. ةمضلاب عوفرم «ليربج# ىلع واولاب فوطعم
 :نيونتلا نم .ضوع نونلاو ملاس :ركذم عمج هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 !لمبعو نمآ, نم لك ينعي نينمؤملا نم حلص نمو ىنعمب درفملا يف ةكرحماو
 . سانلا نم.حلاصلا اذه لعفي ال : كلوقك غمجلا هب ديزا دحاو وهو ًاحلاص
 ؛نا زوجيو : يرشخزلا لاقو . مهنم حلص نم هلعفي ال كلوقك سنجلا ديرت
 .ظفلا نال ظفلا لع وب يغب بتكف والاب نينا وملاص هلا نوكد

 | :دعأب .. ةلقلاب ةعوفرم «ليرج» لع واولاب ةفوطحم : كلذ دعب ةكئالملاو ©

 !لاحتب وا ةكئالملاب قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ هيف .لوعفم
 | رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ١ : اذ . فاضمم رهو اهنم ةفوذع
 . باطخلل فاكلاو دغبلل بلل ماللاو ةفاضالاب

 دعب مهددلع رئاكت لع ةكئالماو ىنعسب هيلع فطع امي أدب ربخ : ريهظ ©
 'نيعملا : زيهظلاو . هل رهاظم جوف نينمؤملا يحلاصو هسومانو هللا ةرصن
 . عمشملاو نانثالاو دحاولا هيف يوتسي ًاليعف نال . عيشاو دحاولا ىلع قلطيد

 كيكو ا تك 0076 0” 06

 4 ل - ص ير 0 ١
 نر 12 اح كيس دبَع بَ
 1 عا _
 هس ا

 08 هللا نم ىسع : حاملا يف ءاج  ءاجرلاو عقوتلا هانعم دماج لعف
 ' ىلع : ةدييع وبا لاقو ةبآلا هذه يف ىلاعت هلوق ين.الإ نآرقلا عيمج يف بجاو

 الك



 0 ا ا اا

 ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم «ىسع» مسا : هبر . نيقيلا وهو

 . ةفاضالاب رج لحم يف مشلا لع

 لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلط . متناج طرش فرح : نكقلط نإ ©

 فاكلاو او وه هريدقت ًاذارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نإب مزج لحم يف ظرشلا 1

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - تابطاخملا ريمض - لصتم ريمض

 فوذحم طرشلا باوجو . ثانالا عمج ةمالع  ثانالا : ةرسنلا نون نونلاو

 ةيطرشلا ةلمجلاو . هلدبي نا هبر ىسعف نكقلط نا : ريدقتلا . هانعم مدقتل

 . اهربخ نيبو «ىسع» مسا نيب ةيضارتعا

 نأب بوصنم عراضم لعف : هلدبي . بصان يردصم فرح : هلديد نأ ©

 ريمض ءالاو وه هريدقت ًازاوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصلتم
 «نأ) ةلص «هلدبي» ةلمجو هب

 ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نأاو . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا

 فلالاب ةعبسلا ةءارق يف «لدبأ» عراضم «لدبيلاو «ىسنع» ربخ بصن لحم يف

 ىنعمب امهانعم براقتل نيلوعفم ىلا هسفني ىدعو . ديدشتلاب «لدب» ناكم

 بارعا ين اههجوأب تحرش «ىسعا ريخل تاريدقت كائهو . ريصو لعج

 . ةبوتلا ةروس نم ةئاملا دعب ةيناثلا ةميركلا ةيآلا

 ةفص : ًاريخ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ًاريخ ًاجاوزأ ©
 . جوز : اهدرفمو ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم جاوزال - تعن

 نم ءاسالاو . ثانالا عمج ةمالع نونلاو ًاريخب قلعتم رورجيو راج : نكتم ©

 اهلثم تايوصنم ًاجاوزال  توعن - تافص ةميركلا ةيآلا ةيابخ ىلا «تايلسم)

 تفطعو ملاس ثنؤم عمج اهنم الك نال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا اهبصن ةمالعو

 منال فطاعلا نع اهلك تافصلا تيلخا نيح يف «تابيث» ىلع واولاب «ًاراكبأل

 نم دب نكي ملف تافصلا رئاس يف نهعامتجا امههيف نعمتجي ال ناتيفانتم ناتفص

 . .واولا

 الا



 سل عموف وار اي ئأو كشلآوا 1 5

 1 ل م اس 6 ها
 نوم رس قو هر

 بلت لع ف فلا لع ينبم ىدانم : يل . ادت ألا: نيذلا اهيأ اي ©
 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا .:هيبنتلل ةدئاز «اهاو

 ا . ظفللا ىلع ال عضوملا ىلع «يا» .نم لدب وا نايب فطع

 . ينبم ضام لعف يهو بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلا : اونمآ ©

 .لعاف عفر لحم يف لصتنم ريمف واولاو ةعامجلا و واوب هلاصتال مضلا ىلع
 . ةقراف فلالاو

 ا

 . واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نوتلا فذح ىلع ينبس رمأ لعش : اوق ©
 . اوظفحا يا يقي «ىقو) نم ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف .لصتم ريمض

 . فاكلاو ةحفلا هبت ةمالعو برضنم لوا هب لومنغم : مكيلهأو مكسفنأ ©
 , ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا زيمض - لصتم ريمض
 برعتو «مكسفنأ» ىلع واولاب ةفوطعم : مكيلهأو ٠ روكذلا عمج ةمالع
 يا ةفاضالل نونلا تفذحو ملاس ركذم عمج اهمال ءايلا اهببصن ةمالعو اهبارعا
 ' اهب مهوذحخأت نأب مكيلهأو تاعاطلا لعفو يصاعملا كرتب مكسفنا اورظفحا
 . مكسفلا هب نوذخأت

 الل: كو. ةملفلا بن ةمالعو برصم ناث هب لرعشم : اهدوقو ًاراث ©
 .. ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهاو ةمضلاب عوفرم
 تع - .ةفص بصن لحم يف «ةراجحلاو سانلا اهدوقؤا ةيمسالا ةلمسلاو

 . ةراجحلاو سانلب الإ دقني ال راثلا نم صون يأ .أ ًاراثل

 ال8



 ةفوطعم : ةراجحلاو .٠ ةمضلاب عوفرم «اهدوقو» ربخ : ةراجحلاو سائلا ©

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «سانلا» ىلع واولاب

 : اهيلع . ًاراثل ةيناث ةفص بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ةكئالم اهدلع ©

 اهرما يلي يا مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج
 : ةكتالم . اهلها بيذعتو

 . مهناوعاو ةينابزلا يا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم

 ظالغ يا ةمضلاب اهلثم ناعوفرم ةكتالمل  ناتعن  ناتفص : دادش ظالغ ©

 . لاعفالا دادش لارقالا

 : ال . ةكئالملل ةثلاث ةفص عفر لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : هللا نوصعي ال ©:

 . ةحتفلا بصنلا ةمالعو

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رما . ةيرلدصم : مهرمأ ام ©

 ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو وه هريدقت ًاناوج رتتسم

 امو ةيردصملا «اماو بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «مهرمأل

 ايف يا رجلا فرح فذح ىلع ًايناث ًالوعفم كام نوكت وا . هرما يا : هللا

 . مهرمأ

 بارعا برعت : نولعفي . ةفطاع واولا : نورمؤي ام نولعفيو «'

هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع يتبم لوصوم مسا : ام . «نوصخي»
 . 

 ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نورمؤي

 فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم

ج لحم يف وا هنورمؤي ام ريدقتلاو هب لوعفم هنال لحملا بوضنم
 رج فرحب ر

 . هب هناحبس هللا مهرمأي ام يا هب نورمؤي ام : ريدقتلا ردقم

 المهد



 ه 15ضط كنج ةازرتكلارظكيألاكي ١
 يف نرافلا عم ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرععا : .اورفك نيذلا اهبأ اب ©

 . ىتعملا

 : الب موزجم عراضم لعف : اورذتعت . ةمزاج ةيهان : مويلا اورذتعت ال©
 أ فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو
 مالو ةيفرطلا لع بوصخم - نامز فرظ هيف لوعفم : مويلا . ةقراف

 ال :'راثلا مهوخد دنع كلذ مهل لاقي يا نوزجتب قلعتم ةحيتفلا هبصن

 . مكل رذع ال ذا راذتعالا مكعفني ال هنال اورذتعت

 عرانشم لعق : نوزخن. ٠ قيقحت فرح وا ةفوفكمو ةفاك : ام نوزجت امنإ ©

 , بئان عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا تربثب عوفرم لوهمجملل ينبم
 ٠ ٠ هيالوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . لعاف

 ' عقلا ريمضب هلاضنأل نوكسلا ىلع ينبم ضقان ضام لعف نولمعت متنك ©
 ' عقر لح يف مضلا ىلع ينبم - نيطاخلا مس لصتم ريمض ءاتلاو كرحنملا
 توبثب عوف رم عراضم لعف : . روكذلا عمج ةمالع ميملاو (ناك» مسا

 0 ولسا ةلجيو لحاف عقب لخ يف لصخس مس دولا ثلا
 نم اه لحم ال لوصوملا ةلص :«نولمعت مئنك)» ةيلعفلا ةلئممجلاو .. «ناك» ربخ
 هنال لحما بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا عجارلا دئانعلاو بارعالا

 ْ ىلعو ٠ اهتولمعت متنك يتلا مكلارعا نوزجت : ىنعملاو ريجقتلا . هب لوعفم
 . ةيردصم (أم» نوكت نا زوجي اذه

 الاد



 ال

 نآس اوف هَ انو اوماَيرامَي 0
 واد 3 دوس '

 رمال كو ءارتك ل ب نبل دام رك
 مهب دي 000 ل هل

 مهيد دي يس فرو زو ركحم 1 أوما 2 1 0 07 و

 َْح 0 2 0 انمي و ها 2

 تك 977

 ىلا . ةسداسلا ةيآلا يف تبرعا : هللا ىلا اويوت اونمآ ند دذلا اهيأاي»

 . اوبوتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راجن .: هللا

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  ردصم  قلطم لوعنفم : ًاحوصن ةبوت ©

 وهو ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةبوتل - تعن  ةفص : ًاجوصن

 . مهسفنا ةبوتلاب اوحصني نا وهو نيبئاتلا ةفص حصنلا نال يزاجم فصو

 . ةغلابملل «لعاف» ىئعمب «لوعف» نم . سانلا حصنت ةبوت اهب داري نا زوجيو .

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : مكتائيس مكئع رفكي نا مكير ىسع «©'

 لحم يق مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريمض لصتم ريمض فاكلاو . ةسماخلا

 رفكيب قلعتم رورجمو راج «مكنعاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج

 ةرسكلا «مكتائيس» رج ةمالعو مكتعومجمب يا روكذلا عمج ةمالع ميلاو

 . تبرعا «مكاو ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنال ةحتفلا نم ًالدب

 لصتم ريمض فاكلاو اهبارعا برعتو «رفكي» ىلع واولاب ةفوطعم : مكلخ ديو ©
 ميملاو لوا هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض'

 . روكذلا عمج ةمالع

 نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم نأث هب لوعفم : يرجت تانج ©

 عوفرم عراضم لعف : يرجت . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنال ةحتفلا

 . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو

 تالال



 ؛ يا.رابنالا نم لاحب وا يرجتب قلعتم رورجمو راج : ناهنألا اهتحت نم ©
 , رج لح يف نركسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهاو اهتحت ةئئاك ر رابنألا يربجت
 . ةيلعفلا ةلمجلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف :.:رامنالا ..ةفاضالاب
 ٍ . تانجل ةفص بصن لحم :يف ارامنالا اهتحت نم يرجت»

 ةحشفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا لع بوصنم  نامز فرظ هيف لوعفم : موي ©

 | ا ةيفان : ال . ةفاضالاب رج لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : يبذلا هللا يزخي ال ©
 © هب لومقم «ىبتلاو ةراهتالا يرجت» بارعا برعت : هللا يزخي ٠ اه لمع
 ٍْ ١ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 . بلطف لع يف علا لع ينم لوصوم مسا نيذلا . ةفطاع واولا : نيذلاو ©
 ْ . «يبنلا» ىلع فوطعم

 ' لعف يهو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : هعم اونمآ ©
 ' عقر لمع يف لصتم ريمض داولاو ةعامجلا كوب هلاصتال مضلا ىلع ينبص ضام
 ' ىلع لدي اونمآب قلعتم بوصنم ناكم فرظ : عم ٠ ةقراف فلالاو لعاف
 .. ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلو فاضم وهو ةبحاصملاو عامتتجالا

 ١ وأ لاح:بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : مهيديأ نيب ىعسي مهرون ©
 2 .!ةيفاتكسا «نيذلاو» يف واولا نوكت نا دعب «نيذلا» :ربخ عفر لحم يف نوكت
 ريمض ؛مه)و ةمضلاب عوفرم أدتبم : رون ٠ أدتبم عفر لحم يف «نيذلا»و
 ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىعسي . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا
 ةلمجو .؛ وبه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلإلا ىلع
 قلعتم بوصنم ناكم فرظ : نيب . «مهرون» ربخ عفر لحم يف ؛ىعسي»
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : يديا . فاضم وهو ىعسيب
 ةفاضالاب رج لح يف نناشلا ريمض ؟مهاو لقشلل ءايلا لع نقلل ةركا
 . طارصلا ىلع مهماما ريسي ىنعمب

 ىلع يا . اهبارعا برعتو «مهيديأ نيب» لع واولاب ةقفرطعم : مهئاميأبو ©

 - ال6



 ٠ نع ىنعمب ةزواجملا ءاب ءابلاو مهناعيا نع : ريدقتلا . ىئميلا مهتهج

لا توبثب عوفرم عراضم لعف يهو بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نولوقي ©
 نون

 . نيلئاق مهبر نوعدي مهو يا لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو 1

 : بر . هناحبس ىدانملاب ءافتكا ءادنلا ةادا تفذح انبر اي : هلصا : انير ©

 لصتم ريمض « ان ١ و . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ىدلنم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريم

 نوكسلا ىلع ينبم بلط ةغيصب لسوتو ءاعد لعف : انرون اذل ممتأ ©

 قلعتم رورجمو راج : انل . تلا هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ٠ تبرعأ «اناو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : رون . ممتأب

فذحو اهبارعا برعتو ؛انرون انل ممتأ» ىلع واولاب ةفدطعم : اذل رفغاو .٠
 

 . انيونذ انل رفغاو يا مولعم هنال ًاراصتخا اهوعفم

 ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ءيش لك ىلع كنا ©

 رورجمو راج : لك ىلع . «نا» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ءيش . اهريخب قلعتم

 . ةئونملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم 4نإ» ربخ : ريدق © :

 قوات عافانا داش يجني ج
 00 9, رك 2 دم اص

2 

 رمأ لعف : دهاج . ىلوالا ةيآلا يف تبرعا : رافكلا دهاج يبثلا اهبأ ان ©

 رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : رافكلا . تنا هريدقت ًابوجو هيف

 . فيسلاب مهدهاج يا

 هورد

 - اله



 اج يف دل يف كا وتلا نم ضرع ذو لس كس ع

 : جاجتحالاب : ١

 ءاننإ ةمالغو اهارعا برعتو («دهاج»١ ىلع واولاب ةفوطعم : مهيلع .ظلغاو ©

 ' . العب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض, «مهاو رج فرح : ىلع ٠ نوكسلا لعفلا

 نيقيرفلا ىلع ةنوشخلاو ةظلخلا لمعتساو يا ظلغاب قلعتم رورجملاو راجلاو
 0 . ةجاحملاو لاتقلا نم هب امهدهاجت ايف

 ' ةردقملا ةمضلاب عوفرم ًادتبم : ىوأم . ةيفانتسا واولا : منهج مهاوأمو بى
 : : متهج . اضل رج لع يف نيالا يم تار ا فلالا ىلع

 .ثينأتلاو

 حتفلا يلغ ينبم دماج ضام لعف : سب . ةيفانكجسا واولا : ريصملا سيو ©
 ١ فذحو ةمضلا هغفر ةمالعو عوفرم لعاف : ريضلا . مذلا ء ءاشنال
 : . هيلع لدي هلبق ام نال مذلاب صوصخملا

 ١ كلوزر كيز كتالي 7
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 لعاف : .ةلالجلا ظفل هللا .٠ حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ًالثم هللا برض ©
 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصتنم هب لوعفم : ًالثم ٠ ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 ميتوادعو مهرفك ىلع نوبقاعي مهنأ يف رافكلا لاح هناحبس هللا لغم يا

 . طول ةأرماو حون ةأرما لاحب ةاباحم ريغ نم مهلثم .ةبقاعم نينمؤملل
 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ماللا : اورفك نيذلل ©

 يتيم ضام لعف : اورفك .. برضب قلعتنم رورجملاو ناسجلاو ماللاب رج لحم

 لمعدل



 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضنلا ىلع
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمجو ةقراف فلالاو

 برض : ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لروعفم : حون ةأرما ©

 رورجم هيلا فاضم : حون . ًالثم اهلعج يا ًالثم طول ةأرماو حون ةأرما

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 فرصو اهبارعا برعتو «حون ةأرما» ىلع واولاب ةفبطعم : طول ةأرماو ©
 . نكاس (هطسوا نايثالث اهنال ناسالا

 . نيتأرملا نم لاح بصن لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : نيديع تحت اتناك ©

 لحب ال ةئكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :'اتناك

 نوكسلا ىلع ينبم  نيتنثالا ريمض - لصتم ريمض فلالاو بارعالا نم اهل

 قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : تحت . «ناك» مسا عفر لحم يف
 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيديع . فاضم وهو «ناك» ربخب

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ىنثم هنال ءايلا هرج

 «نماو . نيدبعل ةفوذحم ةفضب قلعتم رورجمو راج : نيحلاص اندابع نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاناو ينايب رج فرح
 . اضيا ءايلاب ةرورجم يا اهارعا برعت نيدبعل - تعن  ةفص : نيحلاص

 ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تناخ . ةفطاع ءافلا : امهاتناخف ©

 ريمض - لصتم ريمض فلالاو بارعالا نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا

 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيتنثالا
 انه ةنايخلاب داري نا زوجي الو قافنلاب يا ةينثتلا ةمالع «ام)و هب لوعفم بصن

 ْ . ءايبثالا ءاسن نع ديعب هنال روجفلا

 لعف : اينغي . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةيفانئتسا ءافلا : ايذغِب ملف ©

 ريمض - لصتم ريمض فلالاو نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيتنثالا |

 يا . ةيثثتلا ةمالع ؛اماو اينغيب قلعتم رورجبو راج : ًائيش هللا نم امهنع ©

 ١م



 نم مدقم لاحب قلعتم ميظعتلل رورجتو راج : هللا نم ٠ .اهنع اهدي ملف

 بوضنم ةب'لوعفم : ًائيش ٠ هللا باذع نم ًائيش اههنع اعفدي ملف يا «ًائيش»

 ل ردصم قلطم لوعفم نع ًابئان نوكي نا زوجيو ةحشفلا هبصن ةمالعر

 . ًائيش ءانغا يا هل ةفص وا فوذحم

 يأ حتا لع ينبم لوهجملا ينبع سس لك ١ ليق ٠ ةيفانتسا واول : ليقو ©

 لاحب 1 الشداب قلعتم ةبحاصلاو عايعجالا ىلع لدي ل بوصنم ناكم فرظ

 لحم يف «الخخدا» ةلمجو . نيلخادلا عم نيرئاس اهالحندا : ريدقتلا . ةفوذحم
 ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيلخادلا .. لعاف بئان عفر
 :٠ لقي ملو . درفملا يف ةكرح لاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال
 نم |مىناوخنا نم اهيلخاد عم وا نيلخادلا رئاس عم ىنعملا نال تالمخادلا عم

 . طول موقو حون موق

 : - تنك وف تمام مان دل را ب َكبَرَصَو 11 ا 3 بسر م
 رووا محو نوف نمنع و ا جل دنيا 10

 © يلق

 :نم لوالا مسقلا : نوعرف ةأرما اونمآ نيذلل داثم هللا برضو ©
 أعم اهبارعا برعيو واولاب ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع فوطعم ةميركلا ةيآلا
 ,نم ونمت هنال ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا ؟نوعرف» رج ةمالعو ىنعملا يف قرافلا

 . ةمجعلل فرصلا
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 قلعتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع يئبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : تلاق نإ ©

 ال ةنكاسلا ثيثأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلاق . برغب

 «تلاق» ةلمجو يه هريدقت اناوج رتتسم ريمض لعافلاو بارعالا نم اهل لحم

 . هب لوعفم بصن لحم يف اهدعب امو ةفاضالاب رج لحم يف

 ًاراصتحا ىدانملاب ءافتكا ءادنلا ةادا ؛ اي ١ تفذح يبر اي : لصألاو : بر ©

 عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةحتفلا هبنصن ةمالعو بوصنم ىدانم : بر . (يركتو

 ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلادلا ةكرحلا يه يتلا ةرسكلاب لحملا لاخغتشا اهروهظ نم

 ًاطخ ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلاد ةرسكلاو ملكتملا ءاي ةكرحب لحملا لاغتشا وا

 ٠ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ملكتملا ءايو اهب ءافتكاو ًاصتمخاو

 هرخآ فذح ىلع ينبم بلط ةغيصب لسوتو ءاعد لعف : ًاتيب كدنع يل نبا ©

 راج : يل . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح

 . ًاتيبل ةمدقم ةغصب قلعتم هنال لاح بصن لحم يف وا نباب قلعتم رورجيو

 قلعتم هنال ةفوذحم لاحب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : كدنع

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو ًاتيبل ةمدقم ةفصب
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاتيب . ةفاضالاب رج

 . ًاقيبل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : ةنجلا يف ©

 نونلاو اهبارعا برعتو «نبا» ىلع واولاب ةفوطعم : نوعرف نم يثجنو ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف  ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون
 . ينجنب قلعتم رورجمو راج : نوعرف نم

 ريمض ءاهلاو ةرسكلا اهرج ةمالعو «نوعرف نم» ىلع واولاب ةفوطعم : هلمعو ©

 ةدابعو رفكلا وهو نوعرف لمع نم يا هيلا فاضم رج لحم يف لصتم

 . مانصالا

 قلعتم رورجتو راج : موقلا نم . تبرعا : نيملاظلا موقلا نم ينجنو ©

 ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم موقلل - تعن - ةفص : نيملاظلا . ينجنب

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنال

 بمال
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 ةيآلا يف ةدرلا «نوعرنف ةأرما» ىلع واولاب ةفوطعم : نارمع ةنبا ميرمو ©
 عونمب مسالاو ٠ ةحتفلا اهبصن ةمالعو برضضب اهلثم ةبوصنم:ةقباسلا ةميركلا

 نوكي نا زوجنو : ةدئاز هميمو «لعفم»ل نزو ىلع يمجبعأ هنال فرصلا نم

 وا ميرمل- تعنت ةفص : ةنبأ ٠ ميرم ركذاو : هريدقت رمضم لعفل هب الوعفم

 زورحي هيلا فاضم : نارمع . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم:ةبوصنم اهنم لدب ,

 فرصلا نم عونمب هنال ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةنمالعو ةفاضالاب

 بصت لع يف نركسلا لع يم ليصرم مسا : اهجرف تنصحا يتلا ©

 ري اي يسم ريق عاشو بارمالا ناش لحال ةكاسلا ثيل
 لصتتم يمض «اهةو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعنفم : جرف . يه

 اةلص.؛اهجرف تنصحا» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . !اهتماركو اهسفن تظفح : ئنعمب بارعالا نم انل لحم ال لوصوملا

 1 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : خفن . ةيببس ءافلا : هيف انخفنف ©

 ا , .٠ اتخفنب قلعتم روزجمو

 ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو انخفتب قلعتم رورجيؤ: راج : انحور نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 . اهارعا برعتو («تنصحل) ىلع واولاب ةفوطعم : تاملكب تقدصو ف

 . تقدصب قلعتم روزجيو راج : تايلكب
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 فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : هيتكو اهبر ©

 : هبتكو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاهاو
 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو اهبارعا برعتو «اهبر تاملك» ىلع واولاي ةفوطعم
 . ةفاضالاب رج

 ىلع ينبم صقان ضام لعف : تناك . ةفطاع واولا : نيتناقلا نم تناكو ©

 رتتسم ريمض اهمساو بارعالا نم اهل لحم ال ةثكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتشلا
 نم يا «ناك» ربخب قلعتم رورجبو راج : نيتناقلا نم . يه هريدقت ًاناوج

 بلغف نيليبقلا نم تنق نم لمشت ةفص تونقلا نال وا . نيتناقلا موقلا

 اهنا ىلع ةياغلا ءادتبال نوكت نا زوجيو ةيضيعبت «نم»و . :هثانا ىلع هروكذ

 ءايلا مسالا رج ةمالعو ةلزنملا ةعاطلا ىلع نيبظاوملا يا : نيتناقلا نم تدلو

 . درفملا يف ةكرخلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج:هنال
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 2 ©« كلملا ةروس بارعإ

 م و اس دودو 3 2 م ا

 ظ ١ © ٌرِرَكوف امو للك عداَةََت ١
 ,لع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : يذلا كرابت ©

 :. نيقولخملا تافص نع مظاعتو ىلاعت يأ . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 000 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةيمسالا ةلمجاو

 ارج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : كلملا هديب ©

 .. دوجوم لك ىلع يأ . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : كلملا . ةفاضالاب
 : . هيلع ءاليتسالاو كلملاب ةطاحالا نع زاجي «ديلا» ركذو

 'يف حختفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ةفطاع واولا : لك ىلع. وهو ©

 0 . ريخلاب قلعتم رورجمو راج : لك ىلع . أدتبم عفر لحم

 .: ريدق . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فااضم : ريدق ءيش ©

 . ةمضلاب عوفرم اوه ربخ

 زوون عساكر ا ١
 2 © زوقأ

 يف دراولا «يذلا» نم لدن عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا ©

 :ةلمجلاو . وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ نوكي نأ زوجتو لوألا ةميركلا ةيآلا

 . بارعالا نم امل لحم ال هتلص : هدعب ةيلعفلا

 ؛رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ةايحلاو توملا قلخ ©

 دمك



 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم 1 توملا . وه هريدقت ًازاوج هيف

 . ةحتفلاب ةبوصنم «توملا» ىلع واولاب ةفوطعم ةايحلاو

 ٍنأب بوصنم عراضم لعف : مكولبي . ليلعتلل رج فرح ماللا : مكولبيل ©

 ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . وه هريدقت

 «نأ) ةلص «مكولبي« ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم

 ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نا)و : بارعالا نم اهل لحم ال ةرمضملا

 يأ مكربتخيل : ىنعمب . قلخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف

 . ولبيل ٍناث هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : المع نسحأ مكيأ ©

 يأ . المع نسحأ مكيأ مكملعيل : ريدقتب يأ ملعلا ىنعمب لعفلا نأل

 لع ينم - نيطاخلا ريم - لصتم ريمض فاكلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم

 امكيأ) ربخ : نسحأ . روكذلا عمج ةمالع ميم او ةفاضالاب رج لح يف مضلا

 .. ةحتفلاب بوصنم زييمت : المع . ةمضلاب عوفرم

 ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . ةيفانتسا : واولا : روفغلا زيزعلا وهو ©

 . ةمضلاب ناعوفرم وه اربخ : روفغلا زيزعلا . ًادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 . زيزعلل ةفص (روفغلا» نوكي نأ زوجيو

 تو نص نمد انأحْ طل وكلا 72
 © رونو م

 ةيآلا يف ةدراولا «توملا قلخ يذلا» بارعا برعت : عيس قلخ يذلا ©

 يف فوذحملا أدتبملل ًايناث ًاربخ * «يذلا» نوكت نأ زوجيو . ةقباسلا ةميركلا 1

 . زيزعلل ةيناث ةفص وأ اوه» ةقباسلا ةيالا

 - مال



 !اقابط . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم: ًاقابط تاومس ©
 ١ ضعب قوف اهضعب ةقباطم يأ . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم غبسل - تعن - ةفص
 ءام لك يأ تقيوط يأ . فيذع لعفل -ًادصم الم رع ةوك لإ
 ش | .. ىرخخألل قبطلاك

 هلوقل ريسفت وأ عبسل ةيناث ةفص بصن لحم يف اهدبعب امو ةلمجملا : ىرتام«©
 ةعفر ةمالبعو عوفرم عراضم لعف : ىرت . اهل لمع ال ةينفان : ام «ًاقابط»

 هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعلل فلألا لع ةردقملا ةمضلا'
 . تنأ

 رورجم' هيلا فاضم : .نمحرلا . ىرتب قلعتم رورجتو راج 0 : نمحرلا قلخ يف«
 نم نهيف ىرث ام : ميركلا لوقلا لصأو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالل
 ًاهيبنتو نهقلخل (يظعت )«نمحرلا قلبخ» هلوق ريمضلا ناكيم عضوف . توافت

 ش . توافتلا نم نهتمالس ببس ىلع
 ارورجل مسا : توافت . يفنلا ىنعم ديكاتل دئاز رج فراح : توافت نم ©

 .ةفلاغ ىنعمب ًاتوافت يأ « ىرت 9 لعفلل هب لوعفم هنألا الح بوصنم ًاظفل

 ,بصن لحب يف «نمحرلا قلخ ينا نوكي نأ زوجو . نيسانت مدعو فالخما

 : . توافت نم ةمدقم ةفبعب قلعتم هلأل ًالاح

 يذلا هرخآ نوكس ىلع ينبم رمأ لعف : عجرا . ةيببس : يصيلا عجراف ©
 ١ ثتأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءابقتلال رسكلاب كرح
 أةيناث ةرم هيلا رظناف يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوضنم هْب لوعبفم : رصبلا
 . . ةنياعملاب كلذ نم دكأتت ىتح

 . نم ىرت . بارعالا نم هل لح ال ماهفتسا فرح : روطف نم ىرت له«
 | ىرت له اًيربخأو رظنلا دنعأف يأ «توانفت نم ىرتا بارنعا برعت : روطف
 .عاهفتمالاب يفنلا دعب اهعوقول ةدئاز (نم)» تءاج دقو . قوقش نماهيف

 ١ .: ةركن مسا اطوعفمو
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 ريحه 2-2 1 ا 2 - 000

 * ردحوفو احصل كِل بقي لكرة:

 آل يف تيرعأ : رصبلا جيا ١ فطع فرح : نيترك رصملا عجرا مث ©

 فدارم هنأل قلطملا لوعفملا ردصملا نع بكا : نيترك . ةقباسلا ةميركلا

 نونلاو ىنثم هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم نيتعجر يأ لعفلا ردنصمل

 اب دوصقملاو دارملا يأ ةرثكب ريركتلا ةينثتلا ىنعمو . درفملا نيونت نم ضوع
 ًارصح «نانثا» ددعلا ال ريثكتلا

 - بلطلا  رمألا باوج هنأل موزجم عراضم لعف ؛ رصيلا كيلا بلقني ©

 قلعتم رورجمو راج : كيلا . عجري : ىنعمب هرمخآ نوكس همزج ةمالعو

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : رصبلا . بلقنيب

 : ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم لاح : ريسح وهو ًاكساح ه

 : وه . لاح بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا . ًادورطم

هس ٠ انتم عفر لع يف حتنلا لع ينبم لصشنم عفر ريمسغ
 0 

ملا عضوم رهاظلل عضو يأ ةداعأو رمغللا عضرب
 عجري يذلا نأل رمض

 . كردم ريغ «رظنلا وهوا ًاريسح ًاعساخ

 نمش موج اه حيصإَم د 2
 0 مَع دَسَعَأَو

 . مسقلا مال ليقو ديكوتلاو ءادتبالا مال ماللا . ةيفانعتسا : واولا : اذهز دقلو ©

 . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نيز . قيقحت فرح :دق

 ةفص : ايندلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ايئدلا ءامسلا © .
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 فنألا لع ةيدقلا حشا اهبصت ةمالصو اهلثم ةيوصتم هامل - تعن -

 نم كدب ةحتفلا مسالا رج ةمالصو انيزب قلعتم رورجو راج : حيباصمب ©

 . فرصلا نم عينمم هلأل : ةرسكلا

 '. اًنيارعا برعتو «ءاهسلا انيز» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاموجر اهانلعجو ©

 . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريم اضاف
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ًاموجر

 ةفرطم : اندتعأو . ًاموجرب قلعتم رورجيو راج : اندتعاو نياطيشلل ل

 . اهلثم برعتو «انلعج» ىلع واولاب

 ؛رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهاو رج فرح : ماللا : ريعسلا باذع مهل ©

 :٠ باذع . ةرخآلا يف محل انأيهو يأ اندتعاب قلعتم روزجملاو راجلاو ماللاب
 .رورجي هيلا فاضم : ريعسلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم
 . ةرسكل هرج ةمالعو ةفاضالاب

 © ريو روب 207 90

 | ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ماللا . ةيفانتبسا : اولا : نيذللو ©

 : / بارعالا نم اه لح ال لؤصوملا ةلص : ”هدعب ةيلعفلا
 ولا ..ةمامجلا ورب هلاصتال مضلا ىلع ينبس نام لعف : مهبرب اورفك ©

 ' . مهريغو .نيطايشلا نم يأ ةقراف فلألاو لعاف. عفر لحم يف لصتمريمض
 ' رج لحم'يف نيبئاغلا ريمض«مه»و .اورفكب قلغتم زورجمو راج : برب
 1 . ةفاضالاب

 الا راس هب ةعقلا هرج ةمالكو ةفاضألاب

 4ع



 حتفلا ىلع يئبم دماج ضام لعف : سئب .. ةيفانتتسا واولا : ريصملا سّئيو ©

 . هيلع لدي هلبق ام نأل يأ مولعم هنأل ًاراصتخا

 © ذو يمل وغس هنا ذإ
 ضفاخ نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اهيف اوقلأ اذا ©

 ينبم نضام لعف : اوقلأ . طرشلا ىنعم نمضتم هباوجب قلعتم هطرشل
 . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم لوهجملل

 رورجمو راج : اهيف . ةقراف فلآلاو لعاف .عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 . ةفاضالاب رج لح يف اهيف اومر يأ «اهيف اوقلأ» ةلمجو . اوقلأب قلعتم

 نم اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : ًاقيهش اهل اوعمس «©
 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوعمس . بارعالا

 رورجمو راج : اهلل . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاقيهش ٠ اوعمس قلعتم

 . لاح بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . ةيلاح واولا : روفت ىهو ©

 عياضم لف : روق ١ أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريممض

 . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسمريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 . ؟يه) ربخ عفر لحم يف : يلغت يأ روفت»' ةلمجو

 قو يل 20 0 3 لآ وقير

 © زمول ول ض
 ريغ اهمسإو ةمشلا هر ةمالعو عيقرس صقان عياضم لمش: زيعت دأكت ه 1

 هعفر ةمالعو عرفرم عراضم لعف : زيمت . يه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 تفذح زيمتت هلصأو . يه هريدقت ًالاوج هيف رتتسمر يمض لعافلاو ةمضلا

 عطقت ىنعمب «داكت» ربخ بصن لحم يف ازيمت» ةلمجحو . افيفخت نيءاثلا ىدحا

 . اههايلغ ةدشل

 سه



 ًارج فرح «نماو . ًاظيغ يأ زيت بصن لح يف رورجواراج : ظيغلا نم ©

 ؛فرظلا نع ةبئان بيكرتلا اذهب يهو ةيردصملا اماو ؛لك» نم ةفلؤم : املك ©
 .ةينامزلا ةيفرظلا ةباين ىلع بوصنم مسا يهو ٠ طرشلا ىنعم هبش ةنمضتمو

 اللا ا اذا اهانعمو . طرشلا !باوج هبشب قلعتم

 ! ؛ نارعالا نم اه لمع ال ةيردصملا ءام» ةلص : ةلمجلا: جوف اهيف يقلأ ©
 ارورجمو راج : اهيف . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم نضام لعف : ئقلأ
 .اهدعب امو ةيردصملا ؛اماو ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : جوف . يقلأب قلعتم
 . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 شل باوجل هيشم اهنأل بارعالا نم اه ل ال ةلمجلا : اهتنزخ مهلأس ©

 بص لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مهاو حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : لأس
 , ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اه)و ةمضلاب عرفرم لعاف : ةنزخ .مدقم هب لوعفم
 ١ ..اةينابزلا مه وأ رانلاب نولكوملا مهل لاق يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 | مزجو يفن فرح : ل ماهفدجسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزمهلأ ؛ ريذن مكتأي ملأ ©
 فرح هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : تأي . بلقو
 | لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريم فاكلا . ةلعلا
 ' عوفرم لعاف : ريذن ٠ روكذلا عمج ةمالع .ميملاو مدقم هب لوعفم بصن

 :ةيماهفتسالا ةلمجلاو ةبقاعلا هذه نم مكفوخي يأ مكرذني رذنم :يأ ٠ ةمضلاب

 . هب لوعفم بصن لحم يف

 نادك اتراك رات قز#
 رجه را # ريكَلكَصْفل

 ليتم ريق والا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينْبم ضام لعف : اولاق ©
 1 ةقرافب فلألاو لعاف عقر لحم يف

 لةآك



 يفو . باجيالا هب دصقيو يفنلا نع هب باجي هل لمع ال باوج فرح : ىلد ©

 . هراذنا يف هللا لدعب رافكلا نم فارتعا مهبارج

 «اناو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . قيقحت فرح : ريذن انءاح دق ©

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض

 . رذنم وأ ريذن لهأ وأ راذنا يأ . ةمضلاب عوفرم لعاف : ريذن . مدقم

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : بذك . ةفطاع ءافلا : انلقو ائيذكف ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض «اناو . انب هلاصتال

 يأ . هيلع لدي اهلبق ام نألو ًاراصتخا اهوعفم فذحو . لعاف عفر لحم

 . اهبارعا برعتو «ائيذك١ ىلع واولاب ةفوطعم : انلقو .هانبذكف

 لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ءيش نم هللا لزن ام ©
 هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزن . اه لمع ال ةيفان : ام لوقلا

 ديكاتل دئاز رج فرح : نم . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل

 . هب لوعفم هنأ ىلع ًالحع بوصنم اظفل رورجم مسا : ءيش . يفنلا ىنعم

 ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ . ةيفاثلا (ام» ىنعمب ةلمهم ةففغ : متذأ نا ©

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 رورجتو راج : لالض يف . ا لمع ال رصح ةادأ : ريبك لالض يف الإ ©

 اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجن لالضل  تعن  ةفص : ريبك «متنأ) ربخب قلعتم

 . ةرسكلا

 ٠١ رتل بأسهم از ©
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةفطاع راولا : اولاقو ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انك . مزاج ريغ طرش فرح : انكول ©

 . اهمسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاناو .انب 7

 بة



 عوفرم عراضم لعف يهو «ناكا رببخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : عمسنت ©

 . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 عامس للا مسن انك وأ يأ ًااصتخا نيلعفلا اليعفم فذحو . اهبارعا
 : نيلمأتم لقع هلقعن وأ قحلل نيبلاط

 نع ال مناج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : ريعسلا باحصأ نم انك ام ©
 زورجملاو راجلاو تبرعأ : انك , ا لمع ال ةيفان : ام .٠ بارعالا نم اهل

 ةفاضالاب ورجم هيلا فاضم : ريعسلا «ناك» ربخب قلعتنم «باحصأ نما

 .. ةرسكلا هرج ةمالعو

 ١ ١ رعت اخ عا ©

 مرلعم أل فرذح لعف ىلع ةفطاع نركت نأ زري ةيفانتسا ءانلا : اوفرتعاف ©
 مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اوفرتعا . اوفرتعاف اومدنو : : ىنعمب قياسلا نم

 فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو ..ةعامجلا واوب هلاصنال
 .ةقراف

 رج لع يف نييئاغلا ريمض «مهدو . اوفرتعاب قلعتم رورجمو راج : مهيئذب ©
 . لسرلا مهبيذكت يف مهرفكب يأ ةفاضالاب

 + ردصم - قلطم لوعفم : ًاقحس . ليلعتلا ديفت ةيفانئتسا ءافلا : ًاقحسف ©
 هتمحر نع هللا مهدعبأ ىنعمب اوقحس : هريدقت ًابرجو فوذحم لعفب بوصنم

 الدب ردصملا ءاجو . مهعفني "ل كلذ ناف اودحج وأ اوفرتعا مهادعبف يأ

 . ًابوجو فوذحملا لعفلا نم

 . ةينايب ب ماللاو ًاقحسل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ريعسلا باحصأل ©

 : ' . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم : ريعسلا

 سة



 ١1 مهل بيومين ردا 60 37
 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيذلا نإ ©

 . «نأ» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع

 بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : مهير نوشخيب «©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف يهو
 ريمض «مهاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : بر .لعاف

 . ةفاضالاب رج لح يف نييئاغلا

 نع نوبئاغ مهو يأ «نوشخي» ريمض نم لاحب قلعتم رورجمو راج : بيغلاب ©

 . هوري مل مهنع بئاغ وهو : ريدقتلا «مهبر» نم وأ . سانلا

 رج فرح : ماللا «نا» ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ةرفغم مهل ©

 . مدقم ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهذو

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةرفغم

 : ريبك . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «ةرفغم» ىلع واولاب فوطعم : ريدك رجأو ©

 . ةمضلاب ةعوفرم رجأأل - ثعن  ةفص

 ٠ روض يفد مكاو اوأيأو © ةلأواك ت توك 22 ١ سك < و اس 97
 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اورسأ . ةيفانعسا : واولا : اورسأو ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةسمخلا لاعفألا نم هعزاضم 1

 . اومتكاو يأ . ةقراف

 - لصتم ريمض فاكلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مكلوق ©

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض
 . روكذلا

 «اورسأ» ىلع ةفرطعم : اورهجا . رييختلل فطع فرح : هي اورهجاوأ ©
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 : علال نأ رخآ رسكو اورهجاب قلعتم رورجمو راج : .. اهيارعا برعتو
 ! ْ . نينكاسلا

 يق ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ميلع هنا ©

 يفرم «ذإل بخ : ميلع ذا مسا بصن لع يف مضلا لع ينبم لصتم

 1 . ةمضلاب

 نورجت هيلا فاضم : رودصلا . ميلعب قلتم رورجيو راج : رودصلا تازب ©

 : : . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 ١ ريقلانببلا وعزت ايلا 5 وا را هت 1 سف سل د
 أ ريالا نعم لل عجرف يثنلا لع تلد راكا زم مدا: ملعي الآ ©

 لع الا لمع ال ةيفان : ال . تابثالا يف ةغلابم يفنلل راكنا ماهفتسا
 . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 ل . قلخ لعاف عفو لع يف نوكسلا ىلع ينم لوصصوس سا قلخ نم ©

 ْ مجارلا - ”ئاعلاو بارعألا نس اش لمع ال ليضوملا ةلص ةقلخا
 ل لمفلل هب لوعقم هّنأل لحملا بوصنم فوذنحم ريمض لوصوملا

 ام يأ اهرئامض يهو ؛رودصلا تاذب» ىلا عجار وهو اهقلخ نم :ريدقتلا
 :نوكي وأ رهجاو رسلا يأ اهقلخ نم : ريدقتلا نوكي وأ رودصلا هرمضت

 :فوذحمف «ملعيا لوعفم امأ . ءايشألا قلخت : ىنعمي ًافوذحم «قلخ» لوعفم

 :ملعي الا ريدقتلاو ىنعملاو رهجلاو رسلا ىلا ةراشا : كلذ ؛ ريدنقتلا . ًاضفيأ

 ْ . (ههقلخ نم رهجلاو رسلا
 !لحم يف اهذعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح : واولا :: رييخلا فيطللا وهو ©

 ' . أدتيم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه « لاح بصن
 ةفص اريبخلا» نوكي نأ زوجيو ةمضلاب ناعوفرم اوه» ارب : ريبخلا فيطللا

 لة



 9-5 ا ش
 00 لل

 ٠
 و

 أولو هياتم فاوشما وسلا ها جوار
 رد 5 رات

 © زول هياَكيقُرَرَنِم

 : يذلا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا لع ينبم لصفنم عفر ريمض : يذلا وه ©

 . هربخ عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 اناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكل لعج ©
 ميملاو . يناثلا اهوعفمب وأ لعجب قلعتم رورجيو راج : مكل . وه ةريدقت

 . ريص : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع
 ةللذم يأ . ةحتنلا (هبصن ةمالعو نابوصنم «لعج» الوعفم : ًالولذ ضرألا ©

 . ةلهس
 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوشما . ةيفانعسا : ءافلا : اوشماف ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم

 ." ةقراف

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه)و . اوشماب قلعتم رورجمو راج : اهيكانم ق6

 . اهباوج يف يأ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 :هقزر نم . اهبارعا برعتو «اوشما» ىلع واولاب ةفوطعم : هقزر نم اولكو ©

 وأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريم ءاهلاو اولكب قلعتم رورجيو راج

 . هيلع لدت ةيضيعبتلا "نم نأل «اولك» لوعفم فذحو . ضيعبتلل «نم»

 .مدقم ربخب قلعتم رورجبو راج : هيلا . ةيفانتسا : واولا : روشنلا هيلاو ©

 . توملا دعب ءايحالا يأ عجرملا يأ ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : روشنلا

 © ٌدومَس ادور يفي مسا نومكنمَ * ١
 هلاصتال نوكسلا ىلع يئبم ضام لعف : متنمأ . ماهفتسا ةزمه ةزمهلا : متئمأأ ©

 ب ب ةالا



 علا لع ين نييطاخملا ريمض - لصتم ريم ءالا كرحتلا عقرلا ريمضفب
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ؛ ءامسلا يف نم ©
 .هتوكلم نم : ىنعمب ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجيو راج : ءامسلا يف
 . 'ناكملا نع لاعتم وهو ءارسلا يف نئاك هنأ نومبعزت نم وأ ءامسلا يف

 !نآب بوصنم عراضم لعف : فسخي . بصنو ةيردصم فرح : فسخي نأ ©
 |ةلجو' . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو
 'امو ةيردصملا «نأ)و بارعالا نم امل لحم القيردصملا «نأ» ةلص ؛«فسخ»

 "فيسخي نأ نم : ريدقتلا ردقم رج فرحب رج لحم يف ردبصم ليوأتب اهدعب
 :بضن لحم يف «فسخي نأ» لوؤملا ردصملا نوكي وأ . فسخب مكبذعي نأ يأ

 .يف نم يأ . ردقم رج فرحب ربج لحم يف "نما نوكتو «نمأ) لوعفم
 ْ د . ءايسلا

 ؛ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو فسخيب قلعتم رورجيو راج : ضرألا مكب ©
 . قلاب برصنم ب ارحم ضرألا

 ؛ لمغال - ةيئاجف  ةءاجف فرح : اذا . ةيفانتتسا : ءافلا : رومت يه اذاف ©
 يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمصف : يه . برا نم ل لحلو ل
 . لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : رومت . أدتبم عفر لحم
 ! عفر لحن يف برطضت يأ ارومت» ةلمجو يه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض
 .:بارعالا نم ال لحم ال ةيفانكتسا (رومت يه١ ةيمسالا ةلمجلاو (يها ربخ

 © رز ك ولت اكلي ارا نيكي 1
 | فرح : © سام مكيلع لسري نا ءامسملا ق نم تأ ما ©

 ' يأ اهبارعا برعيو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع فوطعم : هدعب امو .فطع
 . ىصخلا نم ًارطم
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 اذا : ىنعمب . ردقم طرش باوج يف ةعقاو وأ ةيفانئتسا ءافلا : نوملعتسف ©

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعت . نوملعت فوسف هب رذنملا متيأر

 - فيوست - لابقتسا فرح نيسلاو . لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 . بيرقلل

 . مسا : فيك . هب لوعفم بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ريذن فيك ©

 عوفرم رختؤم أدتبم : ريذن . مدقم ربخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفّتسا

 ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب

 ةلاد ةرسكلا تيقبو يآلا سأر اهنأل ًاراصتخاو ًاطخ ءايلا تفذحو ةبسانملا

 : ىنعمب ريذنلاو يراذنا : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف ةقوذحملا ءايلاو اهيلع

 . ملعلا مكعفني ال نيح يراذنا فيك نوملعتسف يأ . رذنملاو راذنالا

 © رك تيان نذل 1 7 سب ء 1 2 ١
 مال ليقو ديكوتلاو ءادتبالا مال ماللا . ةيفانتتسا : واولا: بذك دقلو ل

 . مهلسر اوبذك يأ مولعم هنأل ًاراصتخا هلوعفم

 نم . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : مهليق نم نيذلا ©
 نييئاغلا ريمض (مهلو . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : لبق

 . ةفاضالاب رج لحم يف

 حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك . ةيفانتسا : ءافلا : ريكن ناك فيدكف ©

 ةمضلاب عوفرم رخؤملا اهمسا : ريكت . مدقملا ؟ناك» ريخ بصن لح يف

 . ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا

 اهيلع ةلاد ةرسكلا تيقبو يآلا سأر اهنأل ًاراصتخاو ًاطخ ءايلا تفذحو

 . حتفلا ىلع ينبم صقان
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 ١ 115م 2 كمن الا اة 2ك 1

 . ةيفانطسا وأ ةدئات : واولا ٠ ماهفتسا ظفلب ريزقت ةزمه ةزمهلا : اوري ملوأ©
 !همزج :ةمالعو ملب موزجم عراضم .لعف : اوري . بلقو مزجو يفن فرح: مل
 دقو . ةياف فئألاو لعاف عقر لع يف لصعم يمس داو ١ نوثلا فذح
 00 . اورظني ملأ : ينعم ىلع ىلإب لعفلا يدع

 :بوضنم ناكم فرظ : قوف :'اوريب قلعتم رورجمو راج : مهقوف ريطلا ىلإ ©
 .نيبئاغلا ريمض «مها)و فاضم وهو ريطلا نم ةفوذحم لاحب: قلعتم ةيفرظلا ىلع
 : . مهقوف تارئاط وأ تانئاك يأ . ةفاضالاب رج لحم يف

 اهنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا اهبصن ةمالعو ةبرصنم ريطلا نم لاح : تافاص ©
 يأ" .مولعم هلأل اصتخا افرعفم فذح لعاف مسا ةملكلاو ماس ثنؤم عمج
 ا . ؤجلا يف نهتحنجأ تاطساب

 .هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف نضبقي . ةفطاع وارلا : نضبقيو ©
 : ةلمجو . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع .ينبم لصتم ريم نونلاو ثانالا نونب

 : . تاضباقو ىنعمب «تافاص» ىلع ةفوطعم اهنأل بصن لح يف «نضبقي»
 نأل:«تاضباق» لقي لو نيبونج اهب نبرض اذا نهتخنجأ نممضيو ىنعمب
 ١ يف ناريطلا نأل ةحنجألا فص 'وه:يرشختزلا لوقي امك, ناريطلا .يف لصألا
 امأ .. اهطسبو فارطألا دم ةحابسلا يف لصألاو .:ءاملا يف ةحابسلاك ءاوهل
 : ءىراط وه اب ءيجف كرحتلا ىلع هب راهظتسال طسبلا ىلع ءىراطق ضبقلا

 ! رات, ضبقلا نهنم نوكيو . تافاص نبنأ ىنعم ىلع لعفلا ظفلب لصأ ريغ

 'ههبشل مسالا ىلع لعفلا فطع نم وهو . حباسلا نم نوكي اى ةرات دعب
 1 00 . لعفلاب

 ! ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : كسمي . امل لمع ال ةيفان : نهكسمي ام ©

 لا



 لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم  ثانالا ريمض - لصتم ريمض «نهاو

 يأ .. ةمضلاب عوفرم لعاف : نمحرلا . اه لمع ال رصح ةادأ : نمخرلا الإ ©

 . هتردقب

 يف ةدراولا «رودصلا تاذب ميلع هنا» بارعا برعت : ريصب ءيش لكي هئا ©

 . ةرشع ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا

 هب نأ 011 0 4 د سوو هه - ٍّس 2 رى

 نوزيكلازإ نمت ارو: نقؤرطر جوه ىراادعنَمأ ٠١
 © روغفوإ

 «نماو فطع فرح يهو «لب» ينعمب باراضالل ةعطقنملا مأ : اهلصأ : نمأ ©

 ةلمج) اهريخ عم «نماو . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا

 هباذع مكيلع هللا لسرا نا : ريدقتلا فوذحم طرش باوج يف ةعقاو ةيمسا

 ؟ هللا نود نم مكدنج نم مكرصني نمف

 : يذلا . «نما» ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : يذلا اذه ©

 وأ ةراشالا مسال  تعن  ةفص عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا 1

 . اهل لحم ال هتلص : هدعب ةيمسالا ةلمجلاو .. هنم لدب

 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ربمض : مكل دنج وه ©
 يأ تعنب قلعتم رورجتو راج : مكل . ةمضلاب عوفرم وها ريخ ':دنج

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو دنج نم ةفوذحم ةغصب

 يهو اهنم لاح وأ نخل ىرخأ ةفص عفر لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مكرصني «© .

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم

 ١1م



 هيلا فاضم: : نمحرلا . مكرصنيب قلعتنم رورجمو راج : نمحرلا نود نم ©
 : . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 لو ةيمسا ةلمج ىلع اهوخدل ًاناوج ةلمهم ةففخملا يه : نا : نورافكلا نإ ©
 'عوفرم ًأدتبم : نؤرفاكلا . ةيفانلا "ام» ىنعمب يهو ماللاب اهربخ نرتقي
 يأ . هرقملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل واولاب
 5 نائوألا مهتدابع يف نورفاكلا ام

 ' ةلمج هبش  رورجمو راج : رورغ يف . امل لمع ال رصح ةادأ :رورغ قال ©

 | ا

 ةلمجو . ةقباسلا ةميركلا ةيالا يف تبرعأ : مكقزري يذلا اذه نمأ © .
 ش ' . احل لحم ال لوّصوملا ةلص «مكقزري)

 'ينبم'اضام لعف : كسمأ . مناج طرش فرح : هقزر كسمأ نإ ©
 ؛ازاوج هيف'رتتسم ريمض لعافلاو نإب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع
 :ريمض ءاهلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم ::هقزر . وه هريدقت
 مدقتل ظرشلا باوج فذحو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 . هاتعم

 ينم ضام لعف : اوجل . هل لمغ ال فانكسالل بارضا فرح : اوجل لي ©
 لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب ةلاصتال مضلا ىلع
 . اودامت يأ ديدشتلا لصحف مق م ؟ اوجحل : هلصأ . ةقراف فلألاو

 ريس هم م 51 َكَضأذِإ
 ٍدوومعو كَ
 ا

 ' واولاب ةفوطعم : ر : اونجلب قلعتم رورجمو زاج : : روفنو وتع ْي«

 ' دحا زواجتو رابكتسا يأ يأ . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم اوتع١ ىلع
 1 : .دعابتو
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 ويش طر صاع وس وتكت ا طدمأ هيعم اع كم ىتكرفأ 7”

 مسالا نم - ةينييزت  ةدئاز ءافلا . ماهفتسا ةزمه زمهلا : يشنمب نمفأ ©

 لعف : يشمي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم
 . اه لحم ال لوصوملا ةلص «يشمي» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج

 قلعتم رورجيو راج : ههجو ىلع . ةحتفلاب ةبوصنم لاح : ههجو ىلع ًابكم ©

 ريغ ناكم يف يشمي يأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ًابكمب

 . ههجو ىلع ًاطقاس رخيف رثعيف وتسم
 ىلا ىدهأ يأ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «نم# ربخ : ىدشأ ©

 ١ هتياغ .

 اهلبق ام ىلع ماب ةفرطعم : ميقتسم طارص ىلع ًايوس يشمي نمأ ©
 نمأ يأ . هيلع لدي هلبق ام نأل ًاراصتخا «نم» ريخ فذحو اهبارعا برعتو

 ةمالعو اهلثم ةرورجم طارصل - تعن  ةفص «ميقتسماو ؟ ىدهأ ًايوس ىشمي
 . رفاكلاو نمؤملل لثم ميركلا لوقلاو ةرسكلا اهرج

 ليدخل

 كيلو هديل ورضا وكلا 1و كك عقر
 00 ا

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةيمسالا ةلمجلاو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 . لوقلا لوقم - هب

 ذلا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : يذلا وه ©

 . ريخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 كك لوو



 لعف' يهو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : مكأشنأ ©

 |فاكلا : وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم.ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 ٠ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض
 : | .' مكقلخ يأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 : مكل ١ اهبارعا برعتو «أشنأ» ىلع واولاب ةفرطعم : عمسلا مكل لعجو ©
 هب لوعفم /: :عمسلا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعجب قلعتم رورجمو راج
 ٠ هرقل هيف ىوتسي ردصم هثأل امج تأي لو ةحشنلا هبصت ةمالصو بوصنم

 ْ ' . عمجلاو
 .نابرعتو «عمسلا» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ةدئفألاو راصيألاو ©

 00 . اهيارعا

 في قوذح - قلطم لوعفم - ردصم نع ةبئان ةفص : نوركشت ام ًاليلق ©

 دسم ثدنم ردصملا نع ةبئانلا «ًاليلقاو ًاليلق ًاركش نوركشت يأ هذعب ام
 , عوفر عراضم لعف : نوركشت . ةلقلا ديكاتل ةدئاز : ام «نوركشت» لوعفم

 ش ٠ لعاف عقر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توجب

 ارب يا يلاو تترد ااوهلُك : ١

 : ضرألا ف مكقلخ يأ 0 . ةقباسلا ةبميركلا ةيآلا بارعا بربعت ©

 ْ . مكأرذب قلعتم رورجمو راج

 نورشحتب قلعتم رورجمو راج : هيلا . ةيفانثتسا واولا : نورشحت هيلإو ©

 :ينبم عرابضم لعف نورشحت . ةمايقلا موي يأ رشحلا موي نوعمجت يأ
 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل

 ه يقيني ٠
 , أبس . .. لمثلا : وي : ةرثك روس يف تيرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 كك ل



 . «سنوي# ةروس نم نوعبزألاو ةنماشلا ةميركلا ةبآلا عجارت

 ٠١ ةقيران كات راس زبن «
 ةفاك : امنإ . نيرشعلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ملعلا امنإ لق ©

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ملعلا . ةفوفكمو

 . «ملعلا» أدتبملا ربخب قلعتم بوصنم  ناكم فرظ هيف لوعفم : هللا دنع ©.

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا

 لصفنم عفر ريمض : انأ . ةفرفكمو ةفاك : امنا . ةفطاع وارلا : انأ امنإو ©

 . ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 عوفرم ريذنل - تعن  ةفص : نيبم . ةمضلاب عيفرم هانأ» ربخ : نيدم ردذن ©

 . مكل رذنم يأ . ةمضفلاب

 وركمّزلامكينازكيزلا بز عتيل ذاأرآلك
 8» وعد

 ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانتسا : ءافلا : ةفلز هوآر املف ©

 قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «ننسحا» 7
 فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حقفلا ىلع ينبم ضام لعف : هوأد . باوجلاب

 ةلاد ةحتفلا تيقبو نيئكاسلا ءاقتلالو ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا

 دوعي لصتم ريمض ءاهلاو . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو . هيلع

 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم دوعوملا باذعلا وهو دعولا ىلع
 هبصن ةمالعو بوصنم لاح : ةفلز . ةفاضالاب رج لحم يف «هوأر» ةلمجو

 اذ ًاناكم وأ ةفلز اذ : ريدقتب ةيفرظلا ىلع بوصنم وأ . برقلا يأ ةحتفلا

 . ةفلز

1٠١١86 



 :بارعالا نم امل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : هوجو تئيس ©
 ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءانلاو حتفلا لع يثبم لوهجملل ينبم سام لمف يدي
 «'تءاس يأ . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : هوجو هوجو . بارعالا نم ال لحم

 ' . اوحلكو ةبآكلا اهلع أب مههرجو دعولا ةيؤر

 :اورفك . :ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اورفك نيذلا ©
 ! نم: احل لحج ال لوصوملا ةلص !اورفك» ةلمجو «اوأر» بارعا :برعي ضام: لعف

 : . بارعالا

 ىلع ئنبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ليق . ةفطاعأ : واولا : اذه لدقو ©
 ' لحب يف نوكسلا ىلع. ينبم ةراشا مسا : اذه . مهل ةينابزلا لاقو يأ .حتفلا

 : بئان عفر لحم يف هربخو ةراشالا مسا نم ةيمسالا ةلمبججلاو . أدتبم عفر
 . لعاف

 مف ريغ مقر لع يف يذلا وهلا ةيمسالا ةلمجلاو وه: هريدقت قولحم

 . بارعالا نم امل لحم ال هتلص : ؛هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 .٠ عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ٍضاَم لعف : هب متنك '
 لحم يف مبضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو .كرحتللا ١

 متنكب قلغتف رورجمو راج : هب : دوكدلا عج ةمالع ميا هذاك مسأ عفر

 . اهريخب وأ

 عراسشم لعف يهو ؛متتكا ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمسجلا : نوعدت ©
 : ىنعمب ٠ لعاف عقر لخ يف لصعم يمس راوي نونلا ترمب عيشرل
 يوعدلا نم وه ليقو هب نولجعتستو نوسللمت يأ ءاعدلا نم نولعتفت

 رثعبت ال مكنأ نوعدت هيبسب متتك يأ

 16١5ب



 م ل م ا ا بح

 زد 4

 نحل منذ جرو مكسوة كلم نإ ميد دف "
 © رب دم

 2 همس أ

 بجعت فلأ فلألا . نيرشعلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : متيأرأ لق ©

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متيأر . ماهفتسا ظفلب

 لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا

 . نوربخأ : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ينكلهأ . مزاج طرش فرح : هللا يفكلهأ نا ©

 ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون نونلا . نأب مزج لحم يف طرشلا لعف

 هب لوعفم بصن لحم يف نينكاسلا ءاقتلال حتفلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا ١ مدقم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةفطاع واولا : يعم نمو ©
 فرظ : عم «ينكلهأ» يف ملكتملا ءاي وهو بوصنم ىلع فوطعم هنأل بضصن

 ةلصب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ةبحاصملاو عاتجالا ىلع لدي ناكم
 وهو فرظلا ىنعمب مسا وهف ءايلل ةاعارم هرمخآ رسكو ةفوذحملا لوصوملا

 . ةفاضالاب رج لحم يف  ملكتملا ريمض - لصتمريمض ءايلاو فاضم

 «اناو . اهبارعا برعتو «ينكلهأ) ىلع رييختلل وأب ةفوطعم : انمحر وأ ©

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم يمض

 لحم يف ءافلاب نرتقم عناج طرش باوج : ةلمجلا : نيرفاكلا ريجي نمف ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم . ينلكها نإب مزج

 ًازاوج هيف رتتسمريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عاضم لعف : ريي .ادتبم
 عمج هّنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيرفاكلا . وه هريدقت

 «نيرفاكلا ريجي» ةلمجو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 كل | يو



 . «ننم» ربخ عفر لحم يف

 باذعل  'تعن - ةفص : ميلأ . ريجيب قلعتم رورجيو راخ : ميلأ باذع نم ©

 . ميلأ باذع نم مهذقني نمف يأ ةرسكلا اهرج ٍةمالعو اهلثم ةرورجم

 © نيئلكصي فمي كيج نول
 يفض :اوه ٠ نيرشعلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نمحرلا وه لق ©

 ' عرفرم اوه) ربخ : نمحرلا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر
 ' بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو ١ هللا وه دمحم اي مل لق يأ ٠ ةمضلاب

 ٠ - لوقلا لوقم - هب لوعفم

 / ىلع ينبم ضام لعف يهو لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : هب انمآ ©
 ' ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ؛اناو .؛انب هلاصتال نوكسلا
 ْ . انمآب قلعتم رورجيو راج : هب . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 : . اهبارعا برعتو «هب انمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : انلكوت هيلعو ©

 ' مسا : . ةرشع ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : وه نم نوملعتسف ©
 ١ يف ةنييم لالصم يف وها ةلججو أدتبم عفر لح يف نوكسلا لع ينبم ماهفعسا

 ' : وه ..: نيبم لالض . لالض يف انم نم : ئنعمي !نم) ربخ عفر لحم

 ظ . أدتبم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض
 ' نأ زوجيو اوها ربخ عفر لخ يف - ةلمح ةبش - رورجمو رابج : نيبم لالض ين ©

 / وهلا ةلمجو هب ًالوعفم بصن لحم يف ؛يذلا» ىنعمب ًالضوم سا ؛نم» نوكي

 ؛ لالضل - تعن  ةفص «نيبصاو . اه لحم ال لوصوملا ةلص «نيبم لالض يف

 . ةرسكلا اهرجإ ةمالعو اهلثم ةرورجم

 م1١



 يع نيمو قرف اروع دام مسيلق 3

 نم صقان نضام لعف : حبصأ . نيرشعلاو ةئماثلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 ريمض - - لصتمريمض فاكلا . ةمضلاب عوفرم اهمسا مكزام «ناك» ” تاوخأ

ف ًابهاذ ًارئاغ يأ ةحتفلاب بوصنم ةحبصأت ربخ : :ًاررغ
 وهو ضرألا ي

 . ردصملاب فصو

3 2 

 ١94ل
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 2*4 3و ظساَمَوِوَفْلاَو ن
 ؛ ةقباس روس يف تحرش دقو روسلا ضعب اهب أدبت يتلا فرحألا نأش اهنأش :
 : ناغمو تاءارق اهيف روسلا ةيسقب فورح نع ليق امل ةفاضا «ن» نع ليقو
 ' نونلا نوكسبو ماغدالاو نايبلابو ملقلاو َّن ءىرق : يرشغزلا لاق .ةريثك
 ' امأو مجسعملا فورح نم فرحلا اذه دارملاو ؛ ص يف اك اهرسكو اهحتفو
 ناك اذا ولخي الو « يعرش ما يوغل عضو وهأ يردا ايف ةاودلا وه مهلرق
 ' بارعالا نيأف ًاسنج ناك ناف « (ملع وا ًاسنج نوكي نا نم ةاودلل سا
 , يف عقرم نم هل دبالف ناك أميباو ؟ بارعالا نيأف (ملع ناك ناو « نيونتلاو
 أ هنونتو هرجت نا ًاسنج ناك نا بجو هب مسقم وه : تلق ناف . مالكلا فيلأت
 ١ نا لع ناك ناو « ملقلاو ةاودو ليق هنآك ةلوهجم ةركنم ةاودب مسقلا نوكيو
 : توجلاب ريسفتلا كلذكو ثينأتلاو ةيملعلل هحتفتو هفرصت ًالوا هرجتو هفرصت
 : ريسفتلاو نومعزي يذلا تومهبلل مع لعجي وا نانينلا نم نون داري نا اما
 :٠" نمحرلا نم : نون ليقو كلذ وحن ةنجلا يف رهنلاو بهذ وا رون نم حوللاب

 .!ةرسكلا مسالا رج ةمالعو فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو

 . وأ يذلا ىنعمب لوضوم مسا : ام . ةفطاع وارلا : نورطسي امو ©

 '  لطتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورطسي . ةيردصم
 : بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نورطسيلا ةلمجو لعاف عفر لحم يف

 ' نم.اهل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص نوكت وا هنورطسي امو : ريدقتلا .هب

 ا



 «ملقلا» ىلع فوطعم رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «ام» و بارعالا

 ةيآلا يف مسقلا باوجو . ةظفحلا هرطسي ام ليقو بتك نم بتكي امو ىنعمب

 . «نونجمب كبر ةمعنب تنا ام» ةيئاثلا ةميركلا

 © دوج كير ومبدأ 1

 . ميمت ينب دنع احل لمع الو زاجحلا لها دنع «سيل» ةلزنمب ةيفان : تثأ ام ©

 ةغللا ىلع ؛ام» مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : تنا

 . ةيناثلا ةغللا ىلع أدتبمو ىلوالا

 لمعي نأ «نوئجمبلا يف ءابلا عنمت لو مهفلاو ةوبنلاب كيلع عنم نونجمب تنا
 رافك كيلا هبسني ناك ام داعبتسا يا يفنلا ديكأتل ةدئاز اهنال هلبق ايف نونجم

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : كير . ًالسحو ةوادع ةكم

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو ةرسكلا

 . ةفاضالاب

 رورجم مسا : نونجم . يفنلا ىنعم ديكاتل دئاز رج فرح ءابلا : نونجمي ©

أ» » ربخخ هنا ىلع ًالحم عوفرمو اام» ربخ هنا ىلع الحم بوصنم ًاظفل
 . «تن

 و سَ

 © دوك مل َكَنِإَو م

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيفانئتسا واولا : ًارجال كل ناو ©

 . - ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللاو مدقملا «نا» ريخب قلعتم رورجيو راج : كل

 . ًاباوثل يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم رخؤم «نا» مسا : ًارجأ

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًارجال  تعن - ةفص : نونمم ريغ ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نونم
 وا عوطقم ريغ يا ةرسكلا

 ٠ صوقنم ريغ

 ١ااكث-



 # روينكت 4
 .!فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا ٠ ةفطانع واولا : ىلعل كنإو ©

 .هذا» مسا بصن ل يف عتفلا ىلع ينبم  بحاخلا حف لصتم ريم ْ

 قلم روزجلاو راجلاو ةربكلا هرج ةمالعر لعب رورجت مسا : ميظع قلخ ©

 . اهرثج ةمالعو اهلثم ةرورجم قلخل د تعن  ةفض : مايظع . «نأ) ربخب
 هل 0 ! . ةرسكلا

 دورو دو ع

0 3 
 ! , بيرقلل د لابقتسا - فيوست فرح : نيسلا . ةيفانتسا ءافلا : ىيصيتسف ©

 هيف تتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف : صبت ش

 . تنا هريدقت ًابوجو

 ! توبث اهعقر ذر ةمالعو اهلثم ةعوفرم ةرصبت» ىلع واولاب ةقوطعم : نورصببيو ©
 . راقكلل ديغو ميركلا لوقلا يفو لمابف عقب لخ ف لصعس عت ايلا اما
 . (ةلي) دمح هللا لوسرل ةيلستو

 © نوفل 5
 ف لع الع عيقرم ظنا ورم نأ 0 دقإز رج افرح ءابلا :  مكياب ©

 . . تول مكيأ يل روكذلا عمج 3 ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 ' . ًاديهش هللاب ىفكف : ىلاعت هلوق لثم ةمضلاب عوفرم أدعبملا ربخ : نوتفملا ©
 يف ةلوعفم مسا مكح لعفلا ردصم مكح نال ةئتفلا ىتغمب ردصم : نوتفملاو

 ' نمب مهرقك هربخ هلبق امو أدتبم (نوتفملا» نوكي وا ظفللا يف ال ريدقتلا
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 فرظلا ىنعم يف لوألا نال كلوزن مهعأ ىلعو كرورم
 0 ىنئعمب ءابلا نوكت وا

تبم نوتفملاو مدقم ربخب ًاقلعتم رورخملاو راجملاو «يف»
 يا يف ىنعمب رخؤم أد

 نونا يا مسالا اذه قحتسي نم. دجوي نيقيرفلا
 قيرفب ما نينمؤملا قيرفبأ ٠

 نا زوجيو بارعالا نم اهل لحم ال ةيفانتسا ةيمسالا ةلمجلاو ؟ نيرفاكلا

 نونجم لا ىنعمب «نوتفملا» ليقو ارصبتا» لعفلل هب ًالوعفم بصن لحم يف نوكت

 . نونجلاب نحتماو ربتخا ىنعمب نحم يا : نتف هنال

 ١ نركب .[غوفك وليسوا وفرد ©
 ل ىبس يل اهبارعا قبس © ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف «لحنلا» ةروس يف اهبارعا قيس ةمي ايلا ذم

 ةئاملا دعب نيرشعلاو .

 © يدك ال

 لعف : عطت . ةمزاج ةيهان : ال بيبستلل وا ةيفانثتسا ءافلا : دا

 كرح يذلا ةرخآ نوكس همرج ةمالعو الب موزجم عراضم
 ءاقتلال رسكلاب

 . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا

 نوتلاو ماس ركذم عمج > هلال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نييذكملا ©

 ءاقتلالو ًافيفخت «عطت» ءاي تفذحو درفملا يف ةكرح او نيونتلا نم ضوع

 . نيئكاسلا

 © َقِمْنِق رولا

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 عوفرم عراضم لعف : نهدت . هل لمع ال يردصم فرح : نهدت ول ©

 ول ىنعمب تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب هعفر ةمالعو

 -داااك



 نع ال ةيراصلا اول» ةلص «نهدت١.ةلمجو نيالتو نهادت يا عناصتو نيلت
 هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو اولا و او بارعالا نم اهل
 أ ١ . كناهدا اودو : زيدقتلا ؟دو» لعفلل

 واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : : نونهدي . ةفطاع ءافلا : نونهديف ©
 سيل هنال ًاغوفرم «نونهدي» لعفلا ءاجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 ةيببس ءانفلا تناكل ينمكلل تناك ولو ةيردصم اولا نال ينمتلل ًاباوج
 ؟نونهدي» لعفلا بصني 39 ينمتلا باوج نوكت وا «نوئهدي١ نون تفذحو
 ًادتبم ربخ لعج نا وهو رخآ قيرط ىلا هب ادع هنال ؛ءافلا» دعب «نا» رامضاب
 نونهدي مهف. نهدت ول اودو : 0 ىنعم ىلع نونهدي مهف : :ريدقتلا ٠ فوذحع
 ا . كناهدا يف مهعمطل نونهدي نآلا مهف كناهدإ اودو وا « ذتنيح

 نول الِم ٠ م كرس هسا طحت
 ا ل جة ياا ةدرا ا لك عطت الو«

 : . ةحتفلا «لك١ بصن ةمالعو رهاظلا

 ! ريثك يأ ة ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نبيهم فالح ©
 . لعاف ىنعمب لاعف : ةغلابملا غيص نم رهو لطابلاو بذكلا يف فلحلا

 نم وهو ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم فالح - تعن - ةفص : نيهم

 ١ سانلا دنع  ريقح  ناهم هنال بذكلا دا دأ ةراقحلا يهو ةناهملا

 ١1١ ريع ريكا ©

 لا رثك يمسي نمط بايع يا فالح ةيلث ةص : ميمتب ءاشم زامه ©
 ' بزضم يأ ةميمنلاب يثملا ريثك يا فالحل ىرخا ةفص : ء ءاشم . نعظلا وهو
 ' راج : ميمنب . ةياشولا يا ةياعسلا هجو ىلع موق ىلا موق نم ثيدحلل لاقن
 . فطع يفرح نودب ناتفوطعم ناتفصلاو ءاشمب قلعتم رورجمو
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 © ريق رتمرل اك 7
 ةغلابملا غيص نم يهو ليخب : ىنعمب . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 ركذف مالسالا وهو ريخلا هلها عانم وا لاملا (ريخلا»و . لغاف ىنعمب لاعق

 هدح ملظلا يف زواجم «دتعماو ريخلا نم عانم : ريدقتب عونمملا نود هنم عونمملا

 « ميثأ ١ و نينكاسلا ءاقتلا نم ًاصلختو صوقنم ةركن مسا هنأل هؤاي تفذحو

 . ماثآلا ريثك يا لعاف ىنعمب ليعف

 ٠٠١ رقد ©
 © اذا هلتع نم فاج ظيلغ يا «لتعاو . ةرشع ةيداحلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت

 دعب . همؤلب فرعي يذلا ميثللا وه ةمركع لاقو . ةظلغو فنعب هداق :

 فاضم وهو . عم ىنعمب لتعب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ .

 فاكلاو دعبلل ماللاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :اذ

 يعد يا «مينزاو . صئاقثلاو بلاشملا نم هل دع ام دعب يا باطخ فزح

 . هموق ريغل بوسنم

 © َنيِنِلاماكَناكَْنأ 5
 حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . يردصم فرح : اذ ناك نأ ©

 ةلص «اهدعب امو ناكا نم ةلمجلاو وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو

 لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نا)و بارعإلا نم امل لحم ال ةيردصملا «نا»

 هعطت الو ىنعمب عطت ال هلوقب قلعتم وا ناك نال يا هلجا نم لوعفم بصن

 ًارهظتسم ًالومتم هنوكل ىنعم ىلع هدعب اهب قلعتي نا زوجيو بلاكملا هذه عم
 ءامسالا نم هنال فلالاب بوصنم «ناك» ربخ : اذ . انتايآب بذك نينبلاب

 . فاضم وهو ةسمخلا

 ١6ك1ات



 و . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : نيثيو لام ©
 يجي ةقحم امل ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم ةيورجم «لام» ىلع واولاب ةفوطعم

 ١ تاقأل اريل ةةياييطت ©
 © لاقل لعفلا ءائب ةمالعو «نايقل» ةروس نم ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا

 ةرهاظلا ةحتفلا . ٠ :

 © 'قاضم : نيلوألا .ريطاسأ يه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ: نيلوألا ريطاسأ
 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عنج هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ
 ا . هرفلا يف ةكرحلاو نيونتلا

 ١5 و امج ©

 م ل

 ول لعجتس ىنمب هب لرعفم بصت لع يف مضل لع ينبم لصتم رد
 . ةمالع

| 

 " كامالاو لالذالا

 و لم هم بأ ا امك كوك
 . لم يدش مغدملا ناو لعفلاب هبشم ديشوتو بصن فرح : مهانولي انإ ©

 ىلع ينبط ضام لعف : انولب ٠ «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ' لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو انب هلاصتال نوكسلا
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 عفر لح يف ؟مهانولب» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهذو

 . مهيلع لوسرلا ةوعدب عوجلاو طحقلاب ةكم لها انولب يأ «نا) ريخ

 «انولب» ةلمجو . تبرعا : انولب . ةيردصم :ام . رج فرح: انولي امك ©

 يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «امالو امل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص

 قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو راجلاو هيبشتلا فاك رجلا فرحب رج لح
 نا زوجيو . ةئجلا باحصا انئالبك ءالب مهانولب انا : ريدقتلا . فوذحم

 لوعفم نع ةبئان ةفص بصن لحم يف حتقلا ىلع ًاينبم «لثم» ىنعمب سا فاكلا

 ةنكلا باحصا انئالب لثم ءالب مهانولب انا : يا . فوذحم  ردصم  قلطم

 سا ؛ام» نوكت ريخالا ريدقتلا اذه ىلعو ةنجلا باحصا انولب يذلا لثم وا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم ًالوصوم

 : ةنجلا . ةحتفلا هبصت ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةنجلا باحصأ ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ؛نيح» ىنعمب نامز فرظ : اومسقأ نإ ©
 ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اومسقا . انولبب قلعتم

 يف «اومسقا» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 . ناتسبلا يأ «ةنجلا»و (ذا» فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم

 يف ةعقاو ماللاو بارعإلا نم اه لحم ال مسقلا باوج ةلمجلا : اهتم رصيل ©

 نم هال نونلا فذح ىلع ينبم عراضم لعف : نمرصي . مسقلا باوج

 ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتا نونلا فذح ىلع هئانب ببسو ةسمخلا لاعفالا

 عفر لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعامجلا واوو

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اهاو بارعإلا نم اهل لحم ال ديكوتلا نونو لعاف

 . لخنلا تارمث نعطقيل يا هب لوعفم بصنت لحم يف نوكسلا

 نونلاو ملاس ركذم عمج اهنال ءايلا اهبصن ةمالعو ةبرصنم لاح : نيحبصم ©

 . حابصإلا يف نولحتاد مهو يأ درفملا يف نيونتلا نم ضوع

 تاكثال



 لو ١/مب

 م المول يف نال اسال نونثتسمي الو ©
 ىنعمب لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم
 ىدؤم يدؤي هنال طرش هنا عم ءانثتسا يمسو . هللا ءاش نانولوقي الو

 نا الا جرخا الو هللا ءاش نا نجرصخال لجرلا لوق نا ثيح نم ءانثتسالا

 ٍإ ٠ دحاو ىنعم يف هللا ءاشي

 00 رت 2-1

 ١ جنو ةيك تشبك عمت © '

 !. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : فاط . ةيببس ءافلا : فئاط اهيلع فاطف ©
 :ءاللب يا ةمضلاب عوفرم لعاف : فئاط . فاطب قلعتم :رورجمو راج : اهيلع

 ا . هماقم ةفصلا تميقاو فوصوملا فذخف فئاط كاله وا

 'لصتم ريمض فاكلاو فئاطل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : كير نم ©
 ١ . ةفاضالاب رج لحم يفا- بطاخملا ريمض -

 . لاخ بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : نومئاث مهو ©

 مسالا نيؤنت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هئال واولاب عوفرم امه) ربخ
 0 . درفملا

 © ريرَصلا تح ٠ هذآ
 نم صقان ضام لعف : تحبصا . بيبستلل ةفطاع ءافلا : تحبصأف ©

 ! ثينأتلا ءات ءاتلاو يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض هملساو «ناك» تاوخا
 . بارعإلا نم امل لحم ال ةنكاسلا

 6م11١



 حتفلا ىلع ًاينبم مسا فاكلا نوكت وا «تحبصا» ربخ بصن لح يف رورجملاو
 نوكت ريدقتلا اذه يفو . ميرصلا لثم ىنعمب ؟تحبصا# ربخ بصن لحم يف

 ليعف ةغيصب وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب ًارورجم هيلا افاضم «ميرصلا»

 . مه ًاباقع اهرمث كال ةعوطقملا يا ةمورصملاك يا لوعفم ىنعمب

 د

 #8 يعض اَوَداَكَق 3
 حتفلا ىلع يئبم ضام لعف : اودانت . ةيفانشتسا ءافلا : نيحيصم اودانتف ©

 ةعامجلا واوب هلاصتاو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل ردقللا

 ةيآلا يف تبرعا : نيحبصم . ًاضعب مهضعب ىدانق ىنعمب ةقراف فلالاو

 . ةرشع ةعباسلا ةميركلا

 اه م 3 00 ش

 َنيِمرص مدل كوع اورْمأ ا

 ال لح ال ةيريسفت هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو هل لمع ال ريسفت فرح : اودغا نا©

 امل لحم ال اهتلص «اودغا» ةلمحو ةيردصم «نا» نوكت نا زوجيو بارعإلا نم

 ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نا»و . بارعإلا نم

 ىلع يئبم رما لعف : اودغا . : طدانتب قلعتم رورجملاو رامجلاو . مدغا نأب يا

 اوجرخا ىنعمب نينكاسلا ءاقتلال «نأ» نون ٌرسكو . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 .٠ نيركاب ىنعمب راهنلا تاعاس لوا وهو ةادغلا تقو

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو اودغاب قلعتم رورجمو راج : مكترح ىلع ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا

 . لابقالا ىنعم ىلع «مكئرح ىلع» لاقو . مكعرز ىلا يا

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متتك . مناج طرش فرح : مقنك نا ©
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 يف لغفلاو زوكذلا عبج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عقر لخم يف مضلا ىلع
 ٍْ . هانعم مدقتل طرشلا باوج فذحو طرشلا لعف هنال مزج لح يف «متنكا

 نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم «نانك» ربخن : نيمراص ©

 . مكلخن رمت نيعطاق يا نيدصاح : ىنعمب درفلا نيونت نم ضرع

 © نومحي مو افلا باع

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوقلطنا . بييستلل ةفطاع ءافلا : اوقلطئاف ©

 فال صاف عفو لمع يف لسعتم ريش والد . ةعاشل د واوب .هلاصتال
 .ّ . ةقراف

 لاح بضن لحم يف اهذعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واؤلا ؛ نوتفاختي مهو ©
 : نويقاختي ٠ أدتبم عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعفا:
 نولوقيو ميعاونصا نوضفخم يا ؟مه» ربخ عفر لحم يف «نوتفاخستيا ةلمجو
 .ًارس

 © يكستركماع 0-0 ع
 :ال نيرشعلاو ةيناثلا ةميركلا ةبآلا يف تبرعأ : ل اهنلخدي ال نا ©

 :ديكوتلا نوئب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف :. نلخدي . ةمزاج ةيهان
 أ ىلع ينبم لصتم ريمض «اهاو ةياقولا نون نونلاو الب مزج لحم يف ةليقنلا
 هيف لوعفم  نامز فرظ : مويلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 .ةلمجلاو اهتلخدي الب قلعتم ةحشفلا هبصن ةمالسو ةيذرثلا ىلع بوصنم

 : .. اهل لحم ال ةيريسفت

 لب عوفر لا: نيكس

 15١ل



 2 1م 0 حدس

 *©© َنورَقِوْرحعَأوَدُيَو «ه

 ىلع لقثلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اودغ . ةفطاع واولا : اودغو ©

 يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتاو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لح

 بوصنم لاح : نيرداق . اودغب قلعتم رورجو راج : نيرداق درح ىلع ©

داق اودغو يا درفملا نيونت نم ضرع نونلاو ءايلا هبصن ةمالعو
 دكن ىلع نير

 نومرحيو نيكاسملا ىلع اودكنتي نأ اومزع مهنا ينعي عفنلا نع نيزجاع ىيغ ال

 الإ اهيف نوردقي ال لام باهذو رقف لاحب اودغف مهعفن ىلع نورداق مهو

 . عتملا ليقو دصقلا «درحلا»و نامرحلاو دكتلا ىلع

 ١ َنلاسل0ةاوارا ©
 © ينبم «نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانعتسا ءافلا : اهوأر املف

 ىأر . باوجلاب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع :
 ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل رذقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 واولاو ةفوذحملا فلألا ىلع ةلاد ةحتفلا تيقبو ةعامجلا واوب هلاصتاو نيئكاسلا

 «ناتسبلا» ةنجلا ىلع دوعي لصتم ريمض ؛اهاو لعاف عفر لحب يف لصتم ريمسض
 رج لحب يف «اهقأر» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . ةفاضالاب

 ضام لعف يهو بارعإلا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : اولاق ©
 لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 - هب لوعفم بصن لحم يف اهربخو اهمسا عم «نا» اهدعب امو ةقراف فلالاو

 . مهوصو ةبيدب يف اولاق يا لوقلا لوقم

 لصتم ريمض .ةمغدملا ؛اناو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نولاضل انإ ©

 مال ماللاو «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا يمض - 2|

 داك



 لاس ركذم عج هلال واولاب عوفرم «ناد ربخ : نولاض .  ةقلحزملا  ديكوتلا
 نم انأر م اب يه امو انتنج انللض يأ درضملا نيرشت نمم ومع نواف

 . اهقارتحاو اهكاله

 2 و زوع ووعتكر
 ٠ 8©6. نومورع نحل ١

 2 . فانتتسالل هل لمع ال بارضا فرح : نودورحم نحن لي ©

 يا قادرا نيونت نم ضرع ء نونلاو 0 اركذم عج لال دبل عوفرم «نحنا

 نوما تحلو 1 اةامهطسرا ل5

 ةمضلاب عيفرم لعاق : طسوأ . حتفلا لع ينبم ضام لغف : مهطسوأ لاق ©
 ا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبتاغلا ريمض («مهلو

 ليرقتلا ىتعم ىلا عجرف ىفتلا لع تلخد راككا ةزه ةزمفلا: مكل لقأ ملأ ©
 'مزجو 'يفن فرح : ل تابثالا يف ةغلابم يشنلل راكتا ماهفتسا لوقو
 'تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالصعو ملب موزجم عياضم لعف : لقأ .بلقو

 : مكل . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نيئكاسلا ء ءاقتلال هواو
 يا مهطسؤأ ناكو روكذلا عمج ةمالع ميملاو لقأب قلعتم رورجمو راج
 نع اوبوتو هللا اوركذا : كلذ ىلع اومزع نيح محل لاق دق قحلا ىلا مهدصقا
 . مهريعف ٠ هوصعف ةميزعلا هذه

 'فرح ل نونثتست اله وا نونثتست ول ىنعمب : نوحبست الول ©
 ! واولاو نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوحبست . هل لمع ال ضيضحت
 نإ ليقو هللا ناحبس مهقانكتسا ناك ليغ لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض

 . :ىلاعت :هللا ركذ هنأل هللا ءاش
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 © ياطاَتْحسَآ روسو

 لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 حبسا هريدقت فوذحم لعفب بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ائير ناحيس ©

 وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : بر . فاضم وهو

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض هاناو فاضم

 . ةصيقن لك نعو ملظلا نع هوهزنو هللا اوحبس يا ةفاضالاب

 ريمض - لصتم ريمض ءاناو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : انك انا ©

 هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو 2نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم  نيبطاخملا

 لاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . «نا» ربخ عفر لخم يف

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض هاناو انب

 . اهمسا

 نونلاو لاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناكا ربخ : نيملاظ ©

 يا مولعم هنال هلرعفم فذح لعاف مسا ةملكلاو درفملا نيونت نم ضوع

 . ءانثتسالا كرتو فورعملا عنم يف مهملظب مهنم فارتعا وهو انسفنا نيملاظ

 ولي ضب 12 70

 © َنوُمَوْلَتي ضب لعمهضج قت ©

 . عفا لع ينم ضان لمف : لبق . ةقطاع ءافلا: مهضعب ليقاف 8

 لعف : نوموالتي . لبقأب قلعتم رورجمو راج : نوموالتي ضعب ىلع ©

 ةلمجو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشب عوفرم عزاضم 3

 . اضعب مهضعب مولي يا لاح بصن لحم يف «نوموالتيا

 سا” ا



 ١ يدا ككيوي أو #2

 ةيآلا يف تبرع : انليو اي ٠ نيرشعلاو ةعساقلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©
 . «تافاصلا» روس نم نيرشعلا

 «» نوب َكرالإسأاهنم ارح دج نفس و ا سر ر سو نا ك6 2022
 : ل

 ىلا . نيرشعلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نوهغار ائير ىلا انإ ©
 د نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ؛اناو «نا» ريخب قلعتم زورجيو راج : بر
 .هوفع نوجار ريخلا هنم نوبلاط يا ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

  ه ةافاذاك1 اباد تافكك ا
 3 ص يف( حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب ب مسا فاكلا : باذعلا كلذك ©

 يل مهلا ةفاضالابرج لح يف ةوكسلا لع ينم ةاشا مسا اذ .أدتبم
 باذبعلا كلذ لثم يا ةكم لهأ باذع ىلا ةراشالاو ..ثاطخلل فاكلاو
 عوفرم «كلذك» ريخ : باذعلا ..ةنجلا باحصاو ةكم لها هب انولب يذلا
 ' : ايندلا باذع يا ةمضلاب

 : باذع . ديكرعلل ءادتبالا مال ماللاو ةفطاع ؤاولا : ':ةرخآلا باذعلو ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةرخآلا . ةمضلاب عوفرم أدثبم
 : : . ةرسكلا

 فرصلا نم ردم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم « ةرخآلا باذع ٠ ربخ : ربكأ ©
 مظعأو دشأ يأ لمفلا تزويد ليضفت ةغيص «لعفأ» نزو ىلع هنال - نيونتلا -
 : : لوألا باذعلا نم

 ا



 لعف : اوتاك . هانعم مدقتل هبارج فذحو مزاج ريغ طرش فرح : اوناك ول«

 . ةقراف فلالاو «ناك» مسا عفر لح

 موفرم عراضم لعف يهو «ناك» ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوملعب ©

 اراصتخا اطوعفم فذحو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشي

 . كلذ نوملعي يا مولعم هنال
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 © رِيِكاتَتَس عنركصريقلدِإ * :
 رورجتو راج : نيقتملل . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيقتملل نا ©

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو مدقملا نا» ربخب قلعتم

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 نيقتملب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم - ناكم فرظ - هيف لوعفم : مهبر دنع ©
 رورجم هيلا فاضم : بر . فاضم وهو . تانج نم ةفوذحم لاحب وا

 رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه)و فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 . ةرخآلا يف يا ةفاضالاب

 ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم «نا: مسا : ميعذلا تانج ©

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميعنلا . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنال

 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 هي 2 1 د ش
 © ديل كيِلممبقأ

 ىلع ةفطاع وا - ةينييزت  ءافلا . ماهفتسا ظفلب راكنا ةزمه ةزمهلا : لعجتفأ ©

 . نحن هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلاو

 ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم لوا هب لوعفم : نيملسملا ©

 ه1١58 -



 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضونع نرنلاو
 لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب : ىنعمب مسا فاكلا : نيمرجملاك ©

 عمج هال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم : نيمرجملا ٠ ناث هب

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوعا نولاو ملاس ركذم

 يومك اى فيرا م

 راج :. مكل ٠ م اعمل يساهم قاع#
 ضرغ وا ءيش يأ يا روكذلا عمج ةمالع ميملاو او أدتبملا ريخب قلعتم رورجمو

 0 خيبوتلاو راكنالا يف غلبا هنال تافتلالا ةقيرط ىلع لوقلاو مكل

 هب لومفم بصن لع يف حتفلا لع ينيس ماهفتسا مسا: ن نومكحت فيك ©
 يمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نومكحت . نومكحتل
 نوكيو ًالاح بصن لحم يف «فيك» نوكت نا زوجيو لعاف عفر لحم يف لصتتم
 اذه'نومكحت : ريدقتلا . مولعم هنال ًاراصتخا افوذحم انومكحتا لوعفم
 .. متتش اي هيف اومكتت ىتح مكيلا ضرفم رمالا ناك جرمألا وا رئاسجلا مككلا

 9 20 اة
 :ميملا مدقنا ربخب قلغتم رورجبو راج : مكل . فطع فرح : باتك مكل مأ ©

 :باتك مكل مأ يا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باتك . زوكذلا عمج ةمالع

 ّْ . مهنم ةيرخسو مهب مكهت هيفو ءامسلا نم
 ': هيف . باتكل  تعن - ةفص عفر لحم يف ةياعفلا ةلمجلا : نوسرردف هيف ©

 !نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف «نوسردتاو نوسردتب قلعتم رورجتو راج
 : ماكجنالا هذه لثم ؛ةيف نوأرقت١ ىنعمب لعاف عفر لم يف لصتم ريمض واولاو
 ؛لوعفم فذحو مكل هنوهتشتو هنوراتخت ام نا باتكلا :كلذ يف نوسردت وا
 كلذ :لثم :باتكلا كلذ نم نودمتسي يا. مولعم هلال ًاراصتخا «نوسردت»
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 نيملسملا نا مهل لوقي يذلا وهو لدع هرقيو لقع هلبقي ال يذلا مكحلا

 منال نيمرجملاك نونوكي ال نيملسملا نال كحضم باتك هنا نيمرجملاك

 . مهبرل نوملستسم نزنعذم

 © ورك اكوْولَدِإ 0م
 ترسكو ةزمهلا حتفب «نأ» لصالاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نا ©

 نال ترسك ليقو سوردملل ةياكح نوكت نا زوجيو اهمسأ يف ماللا ءيجمل

 . ًالوق ناك سردلا

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقملا «نا» ربخب قلعتم رورجمو راج : هيف مكل ©

 . باتكلا يف يا نوريختب قلعتم رورجيو راج : هيف

 لوصوم مسا : ام . ديكوتلل  ةقلحزملا  ءادعبالا مال ماللا : نوربخت امل ©

 عوفرم عراضم لعف : نوريخت . «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ةلص «نوريخت» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا  دئاعلاو بارعإلا نم امل لحم ال لؤصوملا

 نم هنوراتخت يا هنوريخت : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم

 . هريخ ذخأ يا هراتعخاو ءيشلا ريخت : ليقو . مكاوه قفاوت يتلا ليطابألا

 موب ةخيب اني © نوه مكانها ولا قلاب نية مسك م
 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «باتك مكل مأ7 بارعإ برعت : ناميأ مكل مأ ©

 . نيثالثلاو ةعباسلا 1

 . انيلع مكل ةتباث يا ناهيال ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : ةغلاب انيلع ©

 . ةظلغم نايا يا ديكوتلا يف ةيهانتم : ىنعمب ناهيال - تعن  ةفص : ةغلاب

 - ةلمجلا هبش  فرظلا يف ردقملاب قلعتم رورجمو راج : ةمايقلا موي ىلا ©

 كلذ يف الا ابتدهع نع جرخن ال ةمايقلا موي ىلا انيلع مكل ةتباث يا ائيلع

177 



 اما ىلع ةغئايب قلعتي نا زوجيو . نومكحت ام مكانيطعاو مكانمكح اذا مويا
 عسقملا لصحي نأ ىلا نيمي اههنم لطبت م ةرفاو هيلا هت مويلا كلذ غلبت

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلآ فاضم : ةمايقلا.. ميكحتلا نم هيلع

 . ةرسكلا '

 باج ةلمجلاو ةقبسلا ةميركلا آلا بارعإ برست : نومكحتت امل مكل نأ ©
 انمسقا ما انيلع نايا مكل مأ» ىنعم نال بارعإلا نم اهل لحم ال مسقلا

 .مكل

 1 هك دواس

 ةلمحلا فيفشتب لاسي لاس : هيفا نوكسلا لغ ينبم رما لعف: مهلس ©

 مهاو كنا مريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعاشلاو لأسي لأس سس لصالاو

 ب لع يف نيئافلا ريمسف ةمهاو ةمنشلاب جوفرم ادتبم: كلذب مهيأ»
 زج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا «اذاو رج فرح ءابلاو ةفاضالاب
 ةراشالاو باطخلل فاكلاو دعبلل ماللاو ميعزب قلعتنم رورلجملاو راجلاو ءابلاب
 : . مكحلا كللذب يا مكحلا ىلا

 وا . هب بلاطمو لفكتم يأ مكحلاب مئاق يا ةمضلاب عرفرم «يأ» ربخ : ميعز ©
 مكبم ميركلا لوقلا يفو . نومكحي ام مهل نأب هللا لع قاشيملا اذهب دهعتم
 مهبأ نع مهلس يأ ردقم رج فرحب رج لحم يف ةيمسالا ةلمحلاو مهب رخاس

 . ميعز كلذب

 «© َيِقدصاو من مهب 218 كشط

 اةميزكلا ةيآلا يف ةدراولا ؟باشك مكل ها بارا برعت : ءاكرش مهل مأ ©

 ت78



 . رمالا مال ماللاو مدقم طرش باوج يف ةعقاو وا ةيفانئتسا ءافلا : اوقأيلف ©

 مراولا ريمض نونلاو نونلا فذح همزج ةمالعو ماللاب موزجم عراضم لعف : اوتأي

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهدو اوتأيب قلعتم رورجيو راج : مهئاكرشب ©

 . ةفاضالاب

 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : . متاج طرش فرح : اوناك نا ©

 اف لصتم يمس واوا نب يج لح يف طرشلا لحش هايل راو ادعت

 . ةقراقف فلالاو «ناك» مسأ عفر لحم

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناك» ربخ : نيقداص ©

 اوناك نا يا هانعم مدقتل طرشلا باوج فذحو درفملا نيونت نم ضوع

 مهب اوتأيلف مهاوعد يف نيقداص

 *» نوعييكسيالف دوش وعبوات نعي

 ل يسم ماو ناني نس ايفل ل ايس انا هوي

 رج .لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ركذا ةريدقت رمضم

 . ةفاضالاب

 هعفر ةمالعو عوفرم لوهجملل ينبم عاضم لعف : قاس نع فشكي ©

 نع فشكلاو لعاف بئان عفر لحم يف رورجيو راج : قاس نع . ةمضلا

 عزفلا موي ةمايقلا موي وهو همقافتو لاحلاو رمالا دادتشا نع ةيانك قاسلا

 نع جراخ ةدشلا ين مهبم رما هنا ىلع ةلالدلل ةركنم ةملكلا تءاجو ربكالا

 . لئاه عيظف رما عقي موي ليق هنأك فولأملا

 عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوعدي . ةفطاع : واولا ؛ نوعدبو ©

 ىلا مهتوعدو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبشب
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 أيف دوجسلا مهكرت ىلع ًافينعتو ًاضيبوت تءاج اهناو انه ًادبعت تسيل دوجسلا
 هيلع نيرداق ريغو ةفاج مهبالصا مويلاو ةيوق مهبالصاو :نوملاس مهو ايندلا
 . . تاف دق هتقو نا ىلا ةفاضا

 مهل في دحت ميركلا لوقلا يفو نوعديب قلعتم رورجبو راج : دوجسلا ىلا ©
 . نوزجاع مهو

 : نوعيطتلل ٠ امل لمع ال ةيفان : ال . ةيفانعتسا ءافلا : نوعيطتسي الف ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف
 :الف يا هيلع لدي هلبق ام نالو مولعم هنال ًاراصتخا افوعفم فذحو

 1 . هنوكلمي الف يا دوجسلا نوعيطتسي

 دو 752 وارسو

 © ا أ روكا لراس 32
 ' لعافلا مسال لعاف : راصبا . ةحتفلاب ةبوصتم لاح : مهراصبأ ةعشاخ ©

 رج نع يف نيبئاغلا ريمض 0 ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم «ةعشاحا

 : . ةفاضالاب

 ْ ريع ؛مهاو ةمضلا هعفر ةمالعر عوفرم عراضم لعف : ةلذ مهقهرت ©

 ؛ هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : ةلذ . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا

 . ةلذم مهاشغت يا ةمضلا

 فرخ : انق . لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : اوثاك دقو ©
 ةعامجلا داوي هلاصتال مضلا لع ينبم صقان ضاس لحف : اوناك . قيقحت
 . ةقراف فلالاو «ناكا مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 لحم يف ةلمجلاو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : دوجسلا ىلا نوعدي ©
 !. «اوناكا ريغ بصن

 ' . لاح صن لح يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واول : نوملاس مهو ©
 رب : نوم لاس . أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصنفنم عفر ريمض :مه

 ل50



 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هئال واولاب عوفرم «مه»

 . نوربكتسيو نوبأي اوناك مهنا الا مهايند يف دوجسلا ىلع نورداق مهو

 4 3س وو 5< وس طح

 48 نوال تحت مجيد نستس ثيِرََْ ذيب نموَفَرَدَف 17

 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : : يرذ . ةيفانئتسا ءافلا : ينرذف ©

 ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون نونلاو تنا هريدقت ًايوجو هيف رتتسم :

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةفطاع واولا : نمو ©

 . يرذ يف ءايلا ىلع فوطعم هنال

 . بارعألا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلا : ثيدحلا اذهب بذكي ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عاضم لعف : بذكي

 نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . رج فرح ءابلا . وه هريدقت ًانارج

 - تعن  ةفص : ثيدحلا . بذكيب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف

 ميركلا لوقلا ينو . ةرسكلا هرج ةمالعو رورحجي هنم لدب وأ ةراشالا مسال

 يناف يا هّلِك ميركلا هلوسرل هلوقي ىلاعت هللا . نآرقلاب نيبذكملل ديدجج

 يا هئيبو ينيب يلختو يلا هرما لكت نا هب ًاعاقيا كبسح : لوقي هنأك هكيفكأ

 00 . هرما ىلوتأس يل هعدف

 عراضم لعف : جردتسن  لابقتسا - فيوست فرح نيسلا : مهجردتسنس © '

 ريمض («مه2و نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 انقزر نولعجيف ةحصلاو ةمعنلا مهقزرتس يا هب لوعفم بصن لح يف نيبئاغلا

 . يصاعملاو رفكلا دايدزا ىلا ةعيرذ

 راجلاو نمب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : ثيح .رج فرح : ثيح نم ©

 . جردتسنب قلعتم رورجملاو
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 ! . اجل لمع ال ةيفان : ال . ةفاضالاب رج لحم يف ةلمجلا : نوملعي ال ©
 عقب لع يف لستم دسم قارا لا يش لل عي ع : نوصلعي

# 0-7 3 
 :'ةئاملا دعب نيناثلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف «فارعالا» ةروس يف تبرعا ©

 27 2 هس أ 000 2ر2

 ل 3 طي 7 أ

 لم مهيلع لقثيف يأ . نيعبرالا ةميركلا ةيآلا يف ارؤطلا» ةروس يف تبرعا ©
 1 . ناييالا نع كلذ مهطبتي مهلاومأ يف ةمارغلا

 نو نو تلافي عا/

 ام نوبثكي يأ .٠ نيعبرالاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف ازوطلا» ةروس يف تبرعا ©

 ش . هب نوكحي

 © مك موغو دان ذإث وح نك َكيروخل ري ١ 1 دمع سوس 1- - 5 --
 ريمض لع افلا نوكسلا لع ينبم رما لعف : ريصأ . ةيفانعتسا ءافلا : ريصاف ©

 . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ّْ ةفانضالاب نوم هيلا فاضم :كبر .ريصاب قلعتم رورجتيو راج : كير مكحل ©
 | - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو ةزسكلا هرج ةمالعو

 . مهاهمأ رهو ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم
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 0 أ د

 صقان عراضم لعف : نكت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : نكت الو ©

 اهمساو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم

 . تنا هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض

 يف حتفلا ىلع ينبم هيبشتلل «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : توحلا بحاصك ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم بحاص «نكت» ربخ بصن لحت
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : توحلا . فاضم وهو ةرسكلا

 . مالسلا هيلع سنوي يبنلا ينعي ةرسكلا

 . ؟نيح١ ىنعمب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ىداث نا ©

 ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىدان 3

 يف ىدان يا ةفاضالاب رج لحم يف «ىدان» ةلمجو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 . توحلا نطب

 . لاح بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : موظكم وهو «©
 ربخ : موظكم . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض :وه

 اظيغ ءولمم يا ةمضلاب عوفرم اوه»

 * نوع كيل عكا
 دوجول ءيشلا عانتما يا (دوجول عانتما فرح» ةمزاج ريغ طرش ةادا : الول ©

 . هريغ

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هكرادت . يردصم فرح : ةمعذ هكرادت نا ©

 لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو
 ريغ ثنؤم هلعاف نال لعفلا ركذ دقو ةمضلاب عوفرم لعاف : ةمعن . مدقم هب

 ةلص «ةمعن هكرادت» ةلمجو ريمضلاب هلعاف نع هلصفت ريكذتلا نسحو يقيقح

 ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نأ»و بارعإلا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نا»

 أدئبملا نم ةيمسالا ةلمجلاو . ًابوجو فوذحم هربخ أدتبم عفر لحم يف ردصم

 . بارعإلا يف ال لحم ال ةيئادتبا فوذحملا هريخو «لوؤملا ردصملا»

 همس 73735ا



 يمض - لصتم ريمض ءاهلاو ةمعنل ةفوذحع ةفصب قلعتم رورجيو راج : هير نم ©

 ةبوتلل: قيفوتلاب هيلع هماعنا : هبر ةمعنو . ةفاضاإلاب رج لحم يف  بئاغلا

 .١ هيلع باتو

 :ينبم ضانم لعق : بن . «الول» باوج يف ةعقاو ماللا : ءارعلاب ذينل ©
 ..وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل

 .مزاج ريغ طرش باوج (ءارعلاب كبن) ةلمحو ذينب قلعتم رورخجمو راج : ءارعلاب

 ؛ليفقو هريغو تابنلا نم ةيراع ضرأب يمرل يأ ٠ بارعإلا نم اش لم ال

 . مذلا ىلع هلاح تناكل هتبوت الولو ءارعلاب ذبت نيح مدل فالخ

 .. لا بطي لع يف اهدع ةيمسلا ةلماجاو ةملاص واوا مومذم وهو ©

 . ةمضلاب عوفرم (وه»

 :ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هابتجا . ةيفانئتسا ءافلا : هبر هايتجاف ©
 !يف مِضلا ىلع ينبم - بئاغلا ريمض - لصتم ريمضءاهلاو رذعتلل فلالا ىلع
 ةبوتلاب هبرقو هيلا هعمجف يا هبر هراتخاف ىنعمب مدقم هب لوعفم بصن لحم
 ينبم- بئاغلا ريمض - لصتم ريمضءاهلاو ةمضلاب عوفرم: لعاف : هبر . هيلع'
 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 ! . اهنارعإ برعتو ؛هابتجا» ىلع ءافلاب ةفوطعم : نيحلاصلا نم هلعجف ©
 نم ًاخاص يا يناثلا «لعج» لوعشمب قلعتس رورجتو راج : : نيحاصلا نم

 . نيحلاصلا نم هفصوف ليقو درفلا 3 ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 سا”



 نولوشبوركحلا وعسل مرض كوفر لا ورتكب لا ةكينإو ١
 1 ١ رو و سك و
 ن نوم

 ١. مهم ةليقثلا «نا# نم ةففغ : نا ٠ ةيفانثتسا واول نيذلا ناكي ناو ©

 لعف : داكي . الا ىنعمب ماللاو ةيفانلا «اما' ىنعمب نييفوكلا دنعو .ةيلعف

 : نيذلا . ةبراقملا لاعفا نم ةمضلاب عوف رم «ناك» تاوخا نم صقان عراضم

 هدعب ةيلعفلا ةلمحلاو (داكي» مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 . بارعإلا نم امل لحم ال هتلص

 لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لخم يف

 («نا) نيب ةقرافلا ماللا يهو  ةقلحنملا_ديكوتلا مال ماللا : كنوقلزيل فى

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : كنوقلزي . ةيفانلا «نا» نم ةففخملا

 . «داكي» ربخ بصن لحم يف «كنوقلزي»

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض 'مهاو نوقلزيب قلعتم رورجمو راج : مهراصيأب ©

 ةوادعلا نويعب ارزش كيلا مهرظنو مهقيدحت ةدش نم مهنا ينعي ةفاضالاب

 . كمدق نولزي نوداكي ءاضغبلاو

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ؟نيح» ىنعمب نامز فرظ : ركذلا اوعمس امل ©

 يا ًاقوذحم اهباوجو ماج ريغ طرش مسا نوكت وا ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن

ىلع ًادسح مهسفنا اوكلمي مل نآرقلا يا ركذلا اوعمس امل زيدقعب
 نم تيتوا ام 

 رج لحم يف !اوعمس» ةلمجو «اورفك» بارعإ برعت : اوعمس . ةوبنلا

 . ةحتفلاب بوصتنم هب لوعفم : ركذلا . ةفاضالاب

 ور



 ايف اهدعب امو «نوقلزي» بارعإ برعت : نولوقي . ةفطاع واولا : نولوقيو ©

 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم

 ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نوذجمل هنا ©
 نونجم .  ةقلحنلا - ديكوتلا مال ماللاو ةنا" مسا بصن لحم يف مضلا ىلع

 مهو نع ًايفنتو هرما يف ةريح كلذ اولاق . ةمضلاب عوفرم ؛نأ» ربخ

 . نآرقلا لجال هرتنج يا مهلقعا هنا نوملعي

 9 قفة 5
 عفر نم : وه . اه لمع ال ةيفان : ام . ةيفانعتسا واولا : وه امو ©

 ةميركلا ةيآلا يف «ركذلا» ىلع دوعي أدتبم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصففنم

 . ةقياسلا
 ش

 'ةركذت يا ةمضلاب عوفرم ةوه» ربخ : ركذ . اهل لمع الإرصح ةادا : وكذ الإ ©

 ْ ؟ هلثمب ءاج نم ننجي فيكف نيملاعلل ةظعومو
 ,هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو ركذل ةفوذح ةفصب قلعتم رورجمو راج : نيملاعلل ©

 مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم
 ٍ .درفملا

 دلع داع د
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 وهيوع

 ا ةروس بارعإ # 4 هلق

 ١ ةقانا ©
 © ةميركلا ةيآلا يف «ةقاحلا ام» ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةقاحلا

 ةتباثلا عوقولا ةبجاولا ةعاسلا يه : ةقاحلاو «ةقاحلا» ربح عفر لحم يف ةيناثلا

 اهل لحم ال ةيئادتبا «ةقاحلا ام ةقاحلا» ةلمجو اهيف بير ال ةيتآ ىه ىتلا ءىجملا

 . هظفلب ًادتبملا ةداعا [اهنيب طبارلاو

 ١ ةفاحلأام © 2
 ةقاحلا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ةقاحلا ام ©

 . يه ءيش يأ ؟ يه ام : ىنعمب بجعتلل «اماو ةمضلاب عوفرم كاما ربخ

 . هنم لوهأ هّنأل رمضملا عضوم رهاظلا عضوف اهوحل (يظعتو اهنأشل (يخفت

 . ريمضلا ماقم طبارلا ماقف أدتبملا ظفلب ربخلا ديعأو

 ٠ ةث9اَعَكرَو ©
 لح يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام . ةفطاع : واولا : كاردأ امو ©

 رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كاردأ . ًادتبم عفر

 0 «اما ىلع دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ةلمجو . هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخم ا ريمض - لصتم
 . «ام» ربخ عفر لحم يف «كاردأ»

 بصن لحم يف «ةقاحلا ام» ةلمجو . ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ةقاحلا ام ©

 لالا



 ىنعمب ماهفتسالا ىنعم هئمضتل «ام» نع ةقلعم «كاردأ»و «كاردأ) الوعفم
 ا . اهمظع ىدمو اههنكب كل لمع ال كنأ ىنعي ةقاحلا ام كملعأ ءيش يأو

 0000 وو

 9 إنو كة

 0 ا دوم. بارعالا نم ام

 1 . ةليبقلا ليوأتب فيرعتلاو ثينأتلل فرصلا

 'عنمت مو ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «دومثا لع واولاب ةفوطعم : ةعراقلاب داعو ©
 راج : ةعراقلابو . هتفخو نكاس هطسوأ يثالث مسا اهأل فرصلا نم

 ىنعم لع لدتل ريمضلا عضوم تعضو ةعراقلاو :. تباذكب قلعتم رورجمو
 : . اهتدش فصو يف ةدايز ةقاحلا يف عرقلا

 © دع يل و 2
 سا رس يد ا سا ل وف اله

 ا 1 . ةمضلاب'عوفرم أدتبم : دومث

 | ضام لعف : اوكلهأ «امأ» باوج يف ةعقاو : ءافلا : ةيغاطلاب اوكلهأف ©
 | لصتم ريمض وارلا ٠ ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينم لوهجملل ينبم
 : ونب  ريدقتلا نأل «تكلهأف» لقي لو ةقراف فلألاو لماف بات هي لع يف

 ةعقاولاب يأ ؛ةيغاطلاب»و اوكلهأب قلعتم رورجمو زاج : ةيغاطلاب .
 2 ارو فيلا يم يخف اهيف فليشاب . ةدشلا يف دحلل ةواجلا
 , ليقو . مهتدمهأف ةحيص مهيلع هللا ثعب : ةداتق نعو . ةقعاصلا :سابع
 اهنيب قابطلا مدعل كلذب سيلو مهنايغطب يأ : ةيفاعلاك ردصم : ةيغاطلا
 , اوكلهأ» ةيلعفلا ةلمسجلاو . ةيلاتلا ةميركلا ةيآلا يفبرصرص حيرب نيبو

 . باذعلا ةحيص يه لبقو «دومثا ربخ عفر لح يف 'ةيغاطلاب
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 © ةداَصص و يباوكيْمأكدءاَدَأَو 1
 : ةيتاع رصرص . اهبارعا ابرعتو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 ال توصلا ةديدش يأ . ةرسكلا امهرج ةمالعو اهلثم ناترورجم حيرل ناتفص 1

 . دحلا ةزواجتم وتعلاو فصحعلا ةديدش ةيتاعو . ةدرابلا ليقو ة ةرصرص

 هناك ضف هولا امو مل لهل 1 /

 لعف يهو . حيرل ىرخأ ةفص لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مهيلع اهرخس ©

 "اه»و . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام

 رج فرح : ىلع . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . رخسب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهاو

 . ءاش امك مهيلع اهطلس يأ

 قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : لامل عبس ©
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : لايل . فاضم وهو رخسب

 نم ًاصلختو صوقنم ةركن مسا اهنأل اهقذح لبق ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلا

 . لقثلا ةرسكلا روهظ نم عنمو نينكاسلا ءاقتلا

 اهبارعا برعتو «لايل عبس» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاموسح مايأ ةيئامثو ©

 مايأ ةيناثل - تعن  ةفص : ًاممسح . ةرهاظلا ةرسكلا «مايأ' رج ةمالعو

 تاسحن ىنعمب وأ ةعباتتم ىنعمب ةحتفلا اهيصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم
 .دوعقو دوهشك «مساح» عمج اهنأ ىلع ةكرب لك تلصأتساو ريخ لك تمسح

 مسحت : هريدقت رمضم لعفب ًابوصنم  ًاقلطم ًالوعفم ًاردصم نوكت وأ

 يأ - هلجأل هل الوعفم نوكت وأ . ًالاصتتسا لصأتست ىنعمب ًاموسح

 . لاصتتسالل مهيلع اهرخس

 اة



 ةمالعو عوفرم عراضم لعف : ىرت . ةيفانتتسا : ءافلا : اهيف موقلا ىرتف ©
 ' هريدقت ًابوجو هيف رتتسمريمض لعافلاو رذعتلل فئلألا لع ةدقلا ٌةمضلا هعفر

 راج : اهيف . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لؤعفم : موقلا . تنأ

 . مايألاو يلايللا يف وأ اهباهم يف يأ . 'ىرتب قلعتم رورجمو

 1 يهو :رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوبصنم لاح : ىعرص ©
 . عوزصم يأ «لوعفم» ىنعمب ب (ليعفلا غلابملا غيص نم وهو «عيرص» عمج

 , لاثم اثمأ سائلا عزتت يأ ةيناث لاح بصن لحم يف : ةلمجلا هبش : ناجعأ مهناك ©
 هبشم فرح : نأك . اهءارعاو «نأكا ىلع تديز هيبشت فرح ففاكلا . لخن
 , عوفرم اهرب : زاجعأ . نآكب بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهدو لعفلا
 أ هبش انهو .: ءيشب ءيش هبشي نأ وهو قلطملا هيبشتلا نم اذه ليقو ةمضفلاب

 سانلا عزنت ىنعم ىلع نوكت وأ . هطقاس ةرخن لخن لوبصأب ىعرصلا موقلا
 | بصن ل يف حتفلا ىلع ًاينبم سا فاكلا نوكتف لخن زاجعأك مهكرتن
 . ىنعملا ىلع بارعالا اذهو رمضملا لعفلاب

 ا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاسغم : ةيواخ لخن ©
 :ىنممب ةيلاخ يأ . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم لحتل - تعن ةفص

 . فاوجألا ةلكآتم هطقاس' ةرخن

 نس 1 يك سي

 انت مطئرزف ١

 : ىرت . هل لحم ال ماهفتسا فرحا : له . ةيفائعتساأ : افلا : ىرت لهف ©

 , لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عياضم لعف

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 رج لحما يف نيبئاغلا ريمض .«مهاو رج فرح : ماللا : ةيقاب نم مهل ©
 , . ديكاشلل دئاز رج فرح : نم . ىرتب قلعتم رورنجملاو راجلاو . ماللاب

 نم وأ ةيقب نم يأ . هب لوعفم هنأل الع بوصنم ًاظفل رورجم مسا :ةيقاب

 . ردصملا عضوم عضو مسا يأ نايغطلا ىنعمب ةيغاطلاك ءاقب نم وأ ةيقاب

 كك



 * تتار كيلا راب ركون ووو 4
 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . ةيفانئتسا واولا : نوعرف ءاجو ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : نوعرف

 «نم٠ نأل «نيذلا» ىنعمب لوصوم مسا : نم . ةفطاع داولا : هليق: نمو ©

 ىلع فوطعم هنأل عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ىنعمل عومجم ظفللا درفم :

 ةلص# رمضم لعفب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : هلبق . عرفرم
 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاماو فاضم وهو «لوصؤملا

 . هعم نمو وأ . هعابت نم هدنع نمو يأ . ةفاضالاب

 . ةمضلاب ةعوفرم «نوعرف» ىلع واولاب ةفوطعم : ةثطاخلاب تاكفتؤملاو ©

 ىلع ىلاعت هللا اهبلق يأ . تكفتتا اهنأل كلذب تيمس طول موق ىرقو يأ

 ةئطاخلا ةلعفلاب وأ أطخلاب يأ . ءاجب قلعتم رورجو راج : ةئطاخلاب . اهلهأ

 . ميظعلا أطخلا تاذ لاعفألاب وأ

 ٠١ هيد هدهد قلوس اووَم ©
 رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوصع . ةفطاع ءافلا : اوصعف ©

 ةحتفلا تيقبو ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةفوذحملا فلألا ىلع ةلاد

 . .ةقراف

 فاضم : بر . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مهبر لوسر ©

 نيبئاغلا ريمض ؛مه)و فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ذخأ . بيبستلل ةفطاع ءافلا : مهذخأف ©

 بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . وه هيردقت ًازوج هيف رتتسم ريمض

 اة



 . هللا مهكلهأف : ىتعمب . هب لوعفم

 . ةكله مهكلهأ يأ : ىنعملا لع  ردصم  قلطم لوعفم : ةيبار ةذخأ ©
 ١ اهلثم ةبوصنم هذخأل  تعن  ةفص : ةيبار . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم
 ا . ةدشلا يف ةدئاز ةديدش يأ . ةحتفلاب

 ظ © يوان اعةكاملكلإ ٠١
 يثيم لصتمريمض ءاثاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرج : نا : اهلصأ : اذا ©

 . اهمسا بصت ل يف ذوكسلا ىلع

 ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيحا ىنعمب نامز فرظ ؛ امل ©
 : . ةينامزلا

 يتيم ننام لعف : افط . ةفاضالاب رج لحت يف : ةيلعفلا لمدجلا : ءاملا افط ©
 . يأ . ةمضلاب عوفرم لعاف : ءاملا . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع
 ا . داتعللا وأ ررقملا ةدح زواجت

 | ظرش مسا الا نركت وأ (نا» ربخ عفر لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مكانلمح ©
 تارا ةسم دس هذا رش أ ذا ريش بلع فوذحم هباوجو مزاج ريغ

 يمض - لصتم ريغ فاكلا ٠ لعاف عقر لح يف نوكسلا لع ينبم لصص ب

 ! . نولومحملا مه مينأك اوناكف مكءابآ انلمخ : لصألاو .روكذلا

 ةنيفس يهو ةنيفسلا يف يأ . مكانلمحب قلعتم دورجتو راج : ةيراجلا ف ©
 . حوت

 | ةيعون ذأ 7 تلاها 7 هج يولد 1-من دو <
 أقم ف ل رج فرحا يكول - ليا ف دل: اهطعجشل ©
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 رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - لصقم ريمض «اهاو نحن هريدقت ًابوجو هيف
 نم اهل لحم ال ةرمضملا «نا» ةلص «اهلعجن» ةلمجو . لوأ هب لوعفم بصن

 . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ)و . بارعالا

 يهو ةلعفلا ىلع دوعي «اهلعجن» ريمضو . مكانلمحب قلعتم رورجملاو راجلاو

 . ةرفكلا قارغاو نينمؤملا ةاجن

 . ةركذت نم ةمدقم لاحب وأ . لعجنب قلعتم رورجيو راج : ةركذت مكل ©

 هبصن ةمالعو بوصنم ِناث هب لوعفم : ةركذت . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . ةربعو ةظع يأ . ةحتفلا

 لعاف : نذأ . اهبارعا برعتو «اهلعجن» ىلع واولاب ةفوطعم : نذأ اهيعتو ©

 . ةمضلاب عوفرم

 . ةظفاح نذأ اهظفحتو يأ ةمضلاب اهلثم ةعوفرم نذأل  تعن  ةفص : ةيعاو ©

2 
 ٠١ ةدجو فروض اَدَو ©

 نوكسلا ىلع ينبم نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : ذا . ةيفانثتسا : ءافلا : اذإف ©

 باوخاو . طيرشلا ىنمم نسقتم هبا قلمتم هطرخلا ضفاست بست لع

 . ةرشع ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف

 ضام لعف : خفن . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : روصلا يف خفن ©

 . خفنب قلعتم رورجمو راج : روصلا يف . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ش

 قوبلا يف يأ

 : ةدحاو . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان عفر لحم يف ردصم : ةدحاو ةخفن ©

 ديفي ةخفنل - تعن  ةفص يأ . ةمضلاب عرفرم ردصملا تعنب لعفلل ديكوت

 . ديكوتلا

 | راش



 ش 2 يردك 2210

 1 يتيم ضام لعف : ثلمح . ةفطاع واولا : لابجلاو ضرألا تلمحو ©

 ' تيرا نم اه لع ال ةنكاسلا ثيثألا ءات ءاتلاو .حتفلا ىلع ينبم لوهجملل
 : :لابجلاو ؛ ١ ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ضرألا .نينكاسلا ءاقتلال ترسكو

 . اهبارعا برعتو «ضرألا7 ىلع واولاب ةفوطعم

 - لصتم يمض فلألاو . اهبارعا برعتو «تلمح» ىلع ءافلاب ةقوطعم : اتكدف ©
 ' تغلقرو يأ . لعاف بئان عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبنم - نينثالا ريمض
 ! 27 .  ضعيب اهضعب برضف حيرب اهتاهج نم لابجللا ةلمجو نيضرألا ةلمج

 : ردصملل  تعن  ةفص : ةدحاو  ردصم  قلطم لوعفم : ةدحاو ةكد ©

 : ناتملكلاو هردصم تعنب لعفلل ديكوت يأ هددع نايبل وأ ديكوتلا ديفي
 ْ . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ناتبوصنم

 ١ هزي اييوزِحَوَم 9

 قلعتم بوصنم نامز فرظ : ب نا" باوج يف هما هال ؛ ذئمويف ©

 ْ كرحو هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا ىلع ينبم مسا (3!)و . :فاضم وهو تعقوب

 رج لحم يف وهو «نيونتلا نوكسو هنوكس» نينكاسلا ءاقفلا نم ًاصلخت رسكلاب

 يف :نيونتلاب اهنع ضوعملا ةفوذحملا ةلمجلاو ًاضيأ فاضبم وهو هيلا فاضم
 يأ: ةعقاولا تعقو روصلا يف خفن ذئمويف : ريدقتلا ؛ ةفاضالاب رج لح

 ١ ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا لع ينبم ضم لعف : ةعقاولا تغقو ©
 1 لعإف : ةعقاولا . بارعالا نم اهلحم ال نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرح

 ش . ةمايقلا يهو ةلزانلا تلزن يأ . ةمضلاب عوفرم

 ل ا#ةةلا



 © ةيماوزِمْو ىف ةمسلامكناو ١ 20 ا 3 تس هيكسر
 بارعا برعت و تعقو» بارعا برعت : ءاسلا تقشنا . ةفطاع وارلا : ءامسلا تقشناو ©

 . ةقباسلا ةيآلا يف «ةعقاولا

 يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : يه . ةيفانثتسا ءافلا : ذئموي يهف ©

 . تبرعأ : ذئموي . أدتبم عفر لحم

 ةمكحم تناك امدعب ةطقاس ةيخرتسم يأ . ةمضلاب ةعوفرم «يه» ربخ : .ةيهاو ©

 ٠١ هيك ذيومو كيس عزو هبات اعكاذأو ©© كل و و م ا يا ْ
 يأ . لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : اهئاجرأ ىلع كلملاو ©

 ىلع . ةمضلاب عوفرم أدتبم : كلملا . ةكئتالملا نكسم يهو ءامسلا قشنت

 ىلع دوعي لصتم ريمض «اهاو . أدتبملا ريخب قلعةمرورجمو راج : ءاجرأ

 :دحاولا اهبناوج ىلع يأ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ءامسلا

 . روصقم (اجر»

 : كبر . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم مدقم هب لوعفم : شرع .ةمضلاب

 فاكلاو . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . فاضم وهو لمحيب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : مهقوف 6

 ' ىنعم ىلع «كلملا» ىلع دوعي ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مهاو

 يف ءاوس عمجلاو دحاولاف «كلملا» سنج دوصقلملا نأل «ةكئالملا» يأ عمنجلا

 . مومعلا
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 يأ ةمضلاب عوفرم «لمحي» لعاف : ةيناث ٠ اهبارعا قيشم : 1

 001 هياط وعل 9 5 - ١ ' هل هذآ 52 06

 لويس م اشم لعق : ةرضرم ١ ايما نسم نوضركتا ذكهوي

 :يأ ,. لعاف :بئان عفر لحن يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم
 !. ةبساحملاو ءاسملل

 ريمض نم لاح بصن .لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ةيفاخ مكنم ىفخت ال
 !ةمداعو عوفرم عراضم لعف : ىفخن . ال لمع ال ةيفان : ال !"نوضرعت»

 'ةيفاخب قلعتم رورجمو راج : مكتم . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةيفاخ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 9 هيأ امؤأَه لوقت لوقف نك نما 18 م أ د ا ءوزع بي 3

 ريع ليصفت» ليصقتو طوخ فرح اك ةيفانئتسا ءافلا : نم م ©

 : 7 7 بارعالا نم اهل لح ال هتلص :

 بئاثو حتفلا ىلع ينبم لرهجملل ينبم نضام لعف : هنيميب هباتك يتوأ ©

 بوصنم هب لوعغم : هباتك . ره هريدقت ًانارج هيف رتتسسم ريمسغ لعافلا

 ١ ةاضالاب رج لح ىف لصعم ريم ءاغار . وأب قلعتم رورجو راج

 :ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقي ءامأ» باوج يف ةعقاو ءافلا : لوقيف ©

 ! ريخ عفر لحم يف «لوقي» ةلجو. ٠ وه هيردقت ًازاوج هيف رتتشم ريمض لعافلاو
 . ١ لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف «لوقي" دعب ةلمجلاو (نم»

 تك



 ًاضوع «اه» تراصف اهفلأ تدمو «ذح» ىنعمب رمأ لعف مسا : اه: مؤاه ©

 ميملاو فاكلا نم لدبأ «مكاه» اهلصأ : ليقو عمجلا ةمالع ميملاو فاكلا نع

 توص اه : ليقو . فاكلا نم لدبأ «مكاه» اهلصأ : ليقو . عمجلا ةمالع

 . كلذ هبشأ امو رجضتلل فأك ذخ ىنعم هنع مهفيف هب توصي

 . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوأرقا ©

 . ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 هنأل نييرصبلا دنع اوأرقابو نييفوكلا دنع مواهب برصنم هب لوعفم : هيباتك ©
 يناثلا ةلالدل لوألا فذحف يباتك اوأرقا يباتك مؤاه هلصأو نيلماعلا برقأ

 نرتأ) دحاو لومعم يف لمعلا يأ نيفلتخملا نيلماعلا عزانت يف هريظنو هيلع

 نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو «أرطق هيلع غرفا

 - ملكتملا ريمض  لصتم ريمض ءايلاو .ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ

 . اهلبق ام ةكرح اهب نيبتتل تكسلل ءاهلاو . ةفاضالاب رج لحم يف

 ل ساحق نَأتنَع لإ 3

 لصتم ريمض ءايلاو ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ىثإ ©
 . اهمسا بصن لحم يف - ملكتملا ريمض -

 ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تننظ ©

 : ىنعمب . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - 0 لصتم ريمض

 لع ف اهدعب امو («تننظا» ةيلعفلا ةلمجلاو تملع وأ . تنقيتو تنقيأ

 . (نإ) ربخ عفر

 ردصم ليوأتب : اهدعب امو «نأاو . تبرعأ : ينأ : هيياسح قالم ينأ ©

 ةمضلاب عوفرم «نأ» رسحأا : قلم ةرلقا ليصل سلم اس برع لع

 ةركن صوقنم مسا هنألو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا ءايلا لع لقشلل ةردقملا

 انه يهو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ةيباتك» بارعا برعت ةيباسح
 . لعافلا مسال لوعفم

 تالا



 00000 ا
 ١" َةضاَرِومِعْوَوُهَف ©

 © ةعقر نامَض : وه (لوقيفا ءاف نم لدب وأ بيبستلل ةيفانئتسا ءافلا : وهف

 © ا تعن  ةفص : ةيضار اوه" ريخب قلعتم رورجيو راج :: ةيضار ةشيع ف
 ها . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم ةشيعل 1

 يع يس

 ظ © ٌزيلءَوَبِف ١”
 ايف ناكملا ةعفترم يأ . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا نم لدب ةيآلا ©

 0 0 . ءاهسلا

 هن -

 ْ ' ةياداهفوطق ٠
 ! ١ فوطق ١ نم لع لا سل ةسألا ةيئاد اهفوطق ©

 ؛ رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اهاو ةمضلاب عوفرم أدتبم
 : اهدرفم : ف فوطقلاو . ةمضلاب عوفرم ءاهفوطق» نبخ : ةيناد . ةفاضالاب

 0 . ةبيرق اهديقانج يأ دوقنعلا فطقلا

 ١ ةماعلا: مافر رسوم 35
 ١ لحم يف وأ محن الرقم يأ لاح 'بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اويرشاو اولك ©

 ؛ : هريدقت رمضمب هب لوعفم بصن لحم يف وأ مهل لاقي يأ . لعاف بئان عفز
 : لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولك . مه لوقن
 ؛ : اؤبرشاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتمريمض واولا . ةسمخلا
 : . اهبارغا برعتو: «اولك) ىلع واولاب ةفرطعم

 ا ةملل



 يأ : ًائينه متينه وأ اتنه ايرشو ًالكأ يأ . نيلعفلا ردصا ةفص : ًائيئه ©
 وأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو هظفل هل نم ردقملا لعفلاب بوصنم قلطم لوعفم

 هجولا ىلع ةملكلا نوكتف . ءينه وهو هولك يأ ريمضفلا نم ًالاح نوكي

 يناثلا هجولا ىلعو . هباصتنا تبصتناف ةباثم اهتبانا فوصوملا فذحب لوألا

 . كلذك برشلاو ًائينه لكألا نوك يأ اهنوك ةلاح : ريدقت ىلع

 لح يف نوكسلا ىلع ينيم لوصوم مسا :.ام . رج فرح ءابلا : متفلسأ امي ©

 :متفلسأ «متينه» اهظفل نم لعفلاب وأ ًاقينبب قلعتم رورجملاو راخلاو ءابلاب رج
 ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم
 ةلص «متفلسأ» ةلمجو . ةحلاصلا لامعالا نم متمدق اب يأ . روكذلا عمج

 فوذحم لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا

 وأ ةحاصلا لامعألا نم هومتمدق اب يأ . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم

 - ام هيلا فاضملا لحو - ببس  فاضملا رورجملا فذحف هومتمدق ام ببس

 . ب هلحم

 - تعن  ةفص : ةيلاخلا . متفلسأب قلعتم رورجمو راج : ةيلاخلا مايألا نه

 . ايندلا مايأ نم ةيضاملا يأ . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم مايألل

 نع لكألا نع متكسمأ ام لدب اوبرشاو اولك يأ : مايصلا مايأ : دهاجم نعو

 . هللا هجول برشلاو لكألا

 © ةيبكح تأ ايي لوف ها هج يشك يوارمأدأَو < ه

 . اهبارعا برعتو ةرشع ةعساتلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 ءالؤه اي : ريدقتلاو فوذحم هب ىدانملاو ءادن فرح وأ هيبنت فرح : ىثتيل ام ©

 ءايلاو ٠ ةياقولا نون نونلا «نا» تاوخأ نم بصنو نمت فرح : تيل . ًالثم
 . اهمسا بصن لحب يف  ملكتملا ريمض - لصتم ريمض

 يفن فرح : مل «تيل» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : هيباتك توأ مل ©
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 همزج ةمالعو ملب موزجم لوهجملل ينبم عواضم لعف : توأ .بلقو مزجو

 ا ريمض لعافلا بئانو هيلع ةلاد ةحتفلا تيقبو  ةلعلا فرح  هرمخآ فذح
 8 ةرشع ةعساتلا ةيآلا يف تبرعأ : هيباتك .انأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم

 طر سس
  >”35ُهيَسِحْلمردَأدَلَو ١ 48 1

  علاضم لمف : د . بلقو مزجو يفن فرح : ةفطاع واولا : ردأ ملو ©

 لع هاد ةرمكلا تيقبو - ةلعلا فرح  هرخا فذح همزج ةمالعو موزجم

 . انأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 سلا ب و لع نيكس لع يب ابتسأ مسا. ةيباسح ام ©
 لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبقام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم هاما ربخ

 ا رج لح يف - ملكتملا ررمض - لصتم ريمض ءايلاو ةببسانملا ةكرحب لحملا
 بطن لحم يف «هيباسح ام» ةيمسالا ةلمجلاو . تكسلل ءاهلاو ةفاضالاب
 . ؟ىردأ) لوعفم

 ] ©« ينتاك
  لصتم ريمض (اهلو . نيرشعلاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : اهتيل اي ©

 «تيل» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةتوملا ىلع دوعي - ةبئاغلا ريمض

 1 . ةيضاقلا تناك اهنم يتلا ةتوملا تيلاي يأ

 لعف : تناك «تيل» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ةيضاقلا تناك ©

 ءاقثلال رسكلاب تكرح ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام
 ًازاوج اهيف رتتسم ريمصض «تناك» مساو . بارصإلا نم 0 لع ال نينكاسلا

 : يأ: ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «تناك» ريخ : ةيضاقلا ٠ : هريدقت

 ١ تناك ةلاحلا هذه تيلوأ ىقلأ ام قلأ لو اهدعب ثعب [ ملف يرسأل ةعطاقلا

 1 . يلع تضق يتلا ةتوملا

 ل1868



 © يلاَمْوعَوْعأَم

 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىنغأ . امل لمع ال ةيفان : ىثغأ ام ©

 . ينعفن ام ىنعمب رذعتلل فلألا

 هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : هيلام . ىنغأب قلعتم رورجيو راج : هيلام ينع ©

 ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلا 2003

 .تكسلل ءاهلاو . ةفاضالاب رج لحم يف  ملكتملا ررمض - لصتم ريمض ءايلاو

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم راكنالا هجو ىلع ماهفتسا مسا «ام» نوكت وأ

 راجلاو رايسلا نم يل ناك ام ينع ىنغأ ءيش يأ : يأ «ىنغأ» لعفلل ًالوعفم
 . ينعفت ام ينعمب مدقملا هب لوعفملا ماقم يف «ينع» رورجملاو

 « ةيللسؤ للك
 سانلا ىلع يطلستو يكلم ينع لاز يأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 . ًآليلذ ًاريقف تيقبو

 رورو
 1 * ل

 . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : هوذخ ©

 - بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا

 لاح بصن لحم يف ؛هوذخ» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 . هوذخ : مل ًالوقم يأ

  لالغألا اوعضف يأ . اهبارعا برعتو «هوذخ» ىلع ءافلاب ةفوطعم : هولغف ©:

 . هقنع يف  دويقلا
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 © سيف ١ , ودع < 2
 :؟هرلصا لعفلل مدقم ناث هب لوعفم :' ميحجلا . فطع فرح : ميحجلا مث ©

 ناك هنأل ىمظعلا رانلا الا هولخدت ال مث ىنعمب ميحجلا ءولخدا مث يأ ش
 . سانلا ىلع مظعتي ًاناطلس

 ' '', ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «هوذخا بارعا برعت : هولص ©

 © 1اس كو وبس داس
 . هوكلساب قلعتم رورجتف راج : ةلسلس يف . فطع فراح : ةلسلس يف مث ©

 ,ةعاظفل ةلسلسلا هذه يف الا هولخدت ال يأ نييعتلل رورجملاو راجلا مدقو

 ١ ْ . اهقاهرا

 '. ةلسلسل ٍةفَص رج لحم يف ؛ ةيمسالا ةلمجلا : ًاعارذ نوعبس اهعرذ ©
 لحم يف نوكسلا لع ينبم لصتم ريمض اهو . ةمضلاب عوفرم أدتبم :.عرذ

 !ركذملا عمجب قحلم هنأل واولاب .عوفرم أدتبملا ربخ : نوعيس . ةفاضالاب ربج

 :ةحتفلاب بوصنم زييمت : اعارذ . درفملا نيونت نم لضوع نونلاو ملاسلا
 : : . ًاعارذ نوعبس'ًالوط اهسايق : ىنعمب

 اةيآلا يف ةدزاولا !هوذخخا بارعا برعت : هركلسا . ةفطانع ءافلا : هكولساف 6

 1 ' . نيثالثلا ةميركلا

 3 7 © ويظل اب د َناكِفنِإ ”*

 ..فانئتسالا قيرط ىلع ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشف ديكوتو بصن فرح : هنا©
 مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلأو

 . اهريخ عفر لحم يف : هدعب ةيلعفلا ةلمحجلاو «نا»
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 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض اهمساو حتفلا لع ينبم صقان ضام لعف : ناك ©

 . اهريخ بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . وه

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نمؤي . اف لمع ال ةيفان : نمؤد ال ©

 ةفص : ميظعلا . نمؤي الب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : ميظعلا هللاب ©.

 . ةرسكلاب ةرورجم ةلالجلا ظفلل - تع -

 نشل اعط رماو < :
 فاضم : نيكسملا . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا 7 ىلع واولاب ةفوطعم ©

 ماعط لذب ىلع ثحي الو يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب هيلا

 . نيكسملا

 7, ليج 1
 تاوخا نم صقان ضام لعف : سيل . ةيفانئتسا : ءافلا : موملا هل سيلف ©

 قل هيلا يشب نلمس رورو راج ا هل. محفلا لح يلبس ذا

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ :مويلا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : انه . هيبنتلل : اه: ميمح انهه ©

 عوفرم «سيلا مسا : ميمج "سيلا مساي قلعتم ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن

 . هنع عقدي بيرق يأ . ةمضلاب

 © نيسغنس كاتو

 برعتو «ميمح» ىلع ةفوطعم : ماعط . اهل لمع ال ةفطاع اولا : ماعط الو ©

 . اهارعإ

 3 | ويش



 قلعتم رورجمو راج : نيلسغ نم . يفتلا دعب قيقحت فرح : نيلسغ نم الإ ©
 رج فرح (« نم »و ..:ءءانشتس | ةادأ ؛« الإ ١ نيوكت نأ زوجيو ماعطل ةفصب :

 ؛ نم :ئنثتسم هنأ ىلع ًالحم بوصنم ًاظفل ررجم مسا ( نيلسغ ٠ و ةدئاز

 ديدصلا نم مهادبأ .نم ليسي امو رانلا لهأ ةلاسغ يأ «نيلسغاو «ماعط»
 : . مدلاو

 2 يلام
 أ  تْعن  ةفص عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوئطاخلا الا هلكأي ال ©

 . فاو ةحضلاب عوفرم ياضم لعذ : هلكأي . ال لمع ال ةيفان : ال . ماعطل
 ةادأ الإ . مدقم هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصنتم ريمض

 ماس ركذ عج هلل واواب عيقرم لعاق : نوئطاخلا. ال لمع ال رصج

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

 عراضم لعف : مسقأ . ةدكؤم ةديزم : ال . ةيفانثكسا : ءافلا : مسقأ الف ©
 انأ : مريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 1 . ةمايقلا ةروس نم ىلوألا ةيآلا يف تجرش «مسقأالا ةلمحو

 ؛ ىلع ينبم - هب مسقم - لوصوم مسا : ام . رج فرح ءابلا : نورصيت امب ©
 لعف : نورصبت . مسقأب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا
 ' ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشب عوفرم عراضم
 - عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «نورصبت»

 ' اب : ريدنقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا برصنم فوذحم ريمض لوصوملا
 ا . ةروظنملا ريغو ةروطتملا ملاوعلاو ءايشألا نم هنورصبت
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 #4 َنوَرصْمالاَمَم 4
 . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفرطعم ةميركلا ةيآلا ©

 -_ وست و2 :

 ٠ موس ورم ©
 لع ينبم لصتم ريمض ءاملاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : لوقل هنا ©

  ديكوتلا مإل ماللا . نآرقلا اذه نا يأ «نا» مسا بصن لحم يف مضلا

 . ةمضلاب عوفرم «نإ» ربخ : لوق  ةقلحتملا

 :ميرك . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميرك لوسر ©

 ىلع هب ملكتيو هلوقي دمحم لوق يأ. ةرسكلاب ةرورجم لوسرل - تعن  ةفص ْ

 . هللا دنع نم ةلاسرلا هجو

 ©© دومؤناة الق ٍيَشِلَوَقِرَوْهاَمَو غ٠ ا ا 1 و
 ةيفانو . نييزاجحلا دنع «سيل» ةلزنمب ةيفان : ام . ةيفانئتسا واولا : وه امو ©

 اذه سيلو يأ . ةيناثلا ةغللا ىلع ًأدتبمو ىلوألا ةغللا ىلع «ام» مسا عفر

 . نآرقلا

 ًالحم بوصنم ًاظفل ورجم مسا : لوق . دئاز رج فثرح ءابلا : رعاش لوقي ©

 ةحتف هعفر وأ هبصن ةمالعو ةوه» ربخ هنأ ىلع ًالحم عوفرمو «ام» ريخ هنأ ىلع

 رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمض وأ

 . ةرسكلاب ورجم هيلا فاضم : رعاش . دئازلا

 . هنع ةبئان ةفص وأ  قلطملا لوعفملا ردصملل تعن : نونمّؤت ام اليلق ©

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤت . نونمؤت ًاليلق ًانايا : ريدقتلا

 ةلقلاو ةلقلا ديكوتل ةلمهم ةدئاز «اماو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

1858 



 :مكرفكأ ام : ىنعملاو . ةقبلا نوركذت الو نونمؤت ال.يأ . مدعلا ىنعم يف
 ؛«اماو' امل لحم ال اهتلص اهدعب ةلمجلاو ةيردصم «ام١ نوكت وأ . مكلفغأ امو

 . لعافلا مسال لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو

 ١ نرد كلوقَبلل ©
 ؛ايك:نهاك الو يأ . بارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 . يفنلا ىنعم ديكاتل ةدئاز «الاو نوبعدت

 « يلقب ليزا 7
 . ةمضلاب عوفرم « ليزنت وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : ليؤنت ©

 : قلعت وأ .ليزنتل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج :: :نيملاعلا بر نم ©

 ' بر٠نم هبيلع لزن لوسر لوق هّنأل يأ ؟ليزنت» ردصللا :سنج نم لعفب

 ١ قحلم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم .: نيملاعلا . نيملاعلا

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماسلا ركذملا عمجب

 © ليو اضع
 : لوقت . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانئتسا : واولا : لوقت ولو ©

 ' يأ , وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 . ىرتفا ول يأ هلقن مل ًائيش انيلع ىعدا ول

 نوكسلا ىلع ينبم لصنم ريمض اناو رج فرح : ليؤاقألا ضعب انيلع ©

 ١  قلطم لوعفم «ضعباو لوقتب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف
 . ةحتفلا: هبصن ةمالعو بوصنم ديكوتلا ىنعم هيف هنع بئان وأ - ردصم

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ليوافألا
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 ءنع
 يف ةعقاو مإللا. بارعالا نم ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : انذخأل ©

 ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ذأ ولا باوج

 . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 قلعتم رورجبو راج : نيميلاب . انذخأب قلعتم رورجبو راج : نيميلاب هنم ©

 هنيميب هانذخأل ىنعمب يأ . نيميلاب ًاذخأ يأ ردقملا ردصملل ةفوذحم ةفصب 7

 . هقنع برضو هدي ذخأب هانلتقل يأ

 © ننام 7

 نيتولاو هنيتو انعطقل يأ . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع مثب ةفوطعم ©
 . هبحاص تام عطق اذا ديرولا لبح وهو بلقلا طاين

000100 
 © يزيح عيان زو اق 37
 رورجيو راج : مكنم . احل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا : ءافلا : مكثم امف ©

 الحم عوفرم ًأظفل رورجم مسا : دحأ . يفتلا ديكوتل دئاز رج فرح : دحأ نم ©

 . يفنب قوبسم ةركن أدتبم هنأل

 : لتقلل «هنع» يف ريمضلاو . نيزجاحب قلعتم رورجبو راج : نيزحاح هنع ©

 . هللا لوسرل وأ . هنع هعفديو كلذ نع هزجحي نأ مكنم دحأ ردقي ال يأ

 ةفص : نيزجاح . هنيبو هنيب اولوحتو لتاقلا هنع اوزجحت نأ نوردقت ال يأ

 مال



 يأ عمجلا ةغيصب ءاج اذهو سانلل باطخلا نأل ىنعملا للع دحأل - تعن

 5 ركذملاو عمجلاو دحاولا هيف ىوتسي «دحأ»و ةعامجلا ىنعم يف هنأل

 .. عقوملا ال «دحأ» ظفل ىلع ةرورجم «نيزجاح»و لقعي نمل مسأ وهو
 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم غمج اهنأل ءايلا اهرج
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 لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيفانئتسا : واولا : ةركذتل هنإو ©
 !«نالإ مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض نآرقلا ىلع دوعي ءاهلاو
 . ةظعومل يأ ةمضلاب عوفرم «نإ) ربخ : ةركذت - ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا

 |ءايلا مسالا رج ةمالعو . ةركذتل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نيقتملل ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل

 © نيكو لكَص 4 011
 ؛ةمغالملا «اناو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : ةفطاع واولا : اذاو ©

 ةياعسلا ةلمشلاو هلل مسا بصل لش يف ةركسلا لع يني لس عش

 .ةمقلاب عوفرم عياضم لعف : ملعن  ةقلحزملا ديكولا مال مالا: هلعثل ©
 . نحن هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو

 هنأ خب قلعتم رورجو راج : مكنم ٠ تبرعأ : نييذكم مكنم نأ ©

 :نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم ؛نأ»:مسا ؛ نييذكم .مدقملا
 ! يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «ْنأاو . درفملا يف ةكرحلا و نيونتلا نم ضوع
 : باطخلا ليقو . بيذكتلا ىلع داعيا وهو «ملعنا يلوعفم دسم دس بصن لحم
 ش . نآرقلاب نورفكيس ًاسان مهنم نأ : .ىنعملاو . نيملسملل
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 «©© نيكلااَع ءمكيو ه ا
 ىلع يأ . اهبارعا برعتو نيعبرألاو ةنماثلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفروطعم ©

 . هب نيقدصملا باوث اوأر اذا هل نيبذكملا هب نيرفاكلا

 *© نيل ه ا او
 ةادأ هي شال يذل نقلا يف ١ ةقيسلا سي ل الا

 . نيقيلا ضحبو نيقيلا نيعل : ىنعملاو . نيقيلا قح نيقيلل نآرقلا

 © رظأكيم 2 هذ

 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : حبس . ةيفانئتسا : : حيسف ©

 أ يلق وجو لعمر ا

 رورجم هيلا فاضم : كبر . حبسب قلعتم رورجبو راج : كير مساب ©

 ريمض - لصتمريمض فاكلاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا

 يأ . ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم همسا وأ برلل  تعن - ةفص : ميظعلا ©

 ناحيس كلوق وهو ميظعلا همسا ركذب هسدقو صقنلا نع ههزن يأ هللا حبسف

 . كيلا هتاحيا نم هل كلهأ ام ىلع ًاركش هركشاو هدبعاو هللا
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 # جراعملا ةروس بارعإ ©

 ن عقلك باكَعيلياَم اسلأَس ١
 . ةمضلاب عوفرم لعاف : لئاس . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لئاس لأس ©

 وعش « باذع و . ديكوتلل ةدئازلا ءابلاب لعفلا يدع : عقاو باذعي ©

 1 يأ «اعد) ئىنعم لأساا يف يأ هتيدعت يدعف اعد ئنغم ىلع هنأل لعفلا

 ءاب يهو «نعا ىنعمب وأ لاؤس دعب هنأل ةيببسلل ءابلا : ليقو هبلطو هاعدتسا
 ةمالنعو زؤرحم باذعل  تعن  ةفص : عقاو . اع نع يأ ةراجلا
 .ةرسكلا اهرخ'

 2 ا نرحل ١
 أوأ نيرفاكلل نئاك يأ . باذعل ةيناث ةفصب قلعتم رورجتو راج : نيرفاكلل ©

 ؛لزان باذعب يأ : عقاوب وأ . عقاو باذعب نيرفاكلل اعد: يأ لعفلاب قلعتم
 ؛نا مهللا : لاق هناف ثياحلا نب رصن وه لئاسلا : ريسفتتلا يف ءاج مهلجال

 باذعب انتثا وأ « ءامسلا نم ةراجح انيلع رطمأف كدنع نم قحلا وه اذه ناك
 ةمالعو . 'ءامسلا نم ًافسك انيلع طقسأف : لاق « لهج وبأ وه لب ليقو ميلأ

 ' 'يف ةكرحلا نيونتلا نم ضوع نوثلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج
 ا ' . درفملا

 :: سيل . .باذعل ىرخأ ةفص رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : عفاد هل سيل ©

 ,قلغتُم رورجمو راج : هل «ناك تاوخأ نم حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف
 هتبقو ءاج اذا يأ . ةمضلاب عوفرم «سيل» مسا : عقاد . مدقملا اهريخب

 . هعوقو ةمكحلا تبجوأو
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 عقاد هل سيل ىنعمب . عفادب وأ عقاوب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا نم ©

 | . هتهج نم

 اهنأل ءايلا اهرج ةمالعو ةرورجم ةلالجلا ظفلل - تعن - ةفص : جراعملا يذ ©
 ةفاضالاب رورحم هيلإ فاضم : جراعملا . ةفاضم يهو ةسمخلا ءامسالا نم
 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 © وتسارع لافتات علاوات
 يأ ؛جراعلا» نم لاح بصن ل يف : ةيلعفلا ةلمججلا : ةكئالملا جرعت ©

 لعاف : ةكئالملا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف جرعت . ءامسلا ليقو دعاصملا

 . دعصت يأ ةمضلاب عوفرم

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ؛ةكئالملا ىلع واولاب ةفرطعم : هيلإ حورلاو ©
 قلت حورلا ليقو . هلضفب هزيمتل درفأ دقو مالسلا هيلع ليربح وه . حورلاو
 رورجمو راج : هيلإ . سائلا ىلع ةظفح ةكئالملا نأ اك ةكئالملا ىلع ةظفح مه

 . هناحبس هشرع ىلا يأ . جرعتب قلعتم

 . ةمايقلا موي وهو ليوط موي يف عقي يأ عقاوب قلعتم رورجمو راج : موي يف ©
 : مويل - تعن  ةفص رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نيسمخ هرادقم ناك ©

 ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا ةرادقم حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك
 بوصنم («ناك» ربخ : نيسمحخ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 يأ . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب

 . سانلا دعي امم ةنس فلأ نيسمح ةدم رادقمك هرادقم ناك

 ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : ةنس . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ةئس فلأ ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 كالا
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 لوما هتسالا هو لع ناك سلا زل ٠ ةيببس ءافلا : ريصاف ©

 ١ . تنآ هريدق ابوجو هيف رثتسم ريض

 ةفص .: :ًاليمج . ةحتفلاب بوصتم  ردصم  قلطم لوغفم : ًاليمج ًاربص ©

 . ةحتفلاب ةبوصنم اصل - تعن د

 ْ دورس
 9 ايو 7

 .بضن لحم يف نييئاغلاريمض : ةمه» و لعفلاب هبشم ديكوتوأ بصن فرح : مهنإ ©

 : . اهربخ عفر لحم يف اهدعب ةلمجلاو اهمسا

 :يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : ًاديعب هنورب لل

 'نأل .لوأ هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهاو . لعاف عفر لم

 ةمايقلا مويل وأ عقاولا باذعلا ىلع دوعي ريمضلاو بولقلا لاعفأ نم «ىري»
 ةمالبعو بوصنم ِناث هب لوعفم : ًاديعب . عقاوب موي يف قيلعت لاح يف
 0 . هنودعبتسي يأ ةحتفلا هبصن

 : رج ةوارجر
 اة اسهر /

 مارن نحنو ,: ريدقتب . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 ًاديعب هثوري مه : ريدقت ىلع ءادتبالا ىلع عفرلا هنوري مهنا» عضوم نأل ًابيرق

 . 'رذعتم الو انيلع ديعب ريغ انتردق يف ًائيه : ىنعمب ًابيرق هارن نحنو
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 © للمس وكم 1
 يأ ًابيرقب قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : موي ©

 ةلالدل عقي : هريدقت رمضم لعفب قلعتم وأ . مويلا كلذ يف رذعتي الو نكمي
 . هيلع «عقاو»

 :نوكتو . ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : لهم لاك ءامسلا نوكت ©

 «نوكت» مسا : ءامسلا . ةمضلا عفر ةمالعو عوفرم صقان عراضم لعف

 فرح فاكلاو «نوكت» ربخب قلعتم رورجمو راج : لهملاك . ةمضلاب عوفرم

 ريخ بصن لح يف حتفلا ىلع ًاينبم «لثم» ىنعمب مسا نوكت وأ . هيبشتلل رج
 يأ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم «لهملا»و !نوكتا
 . اهنولت يف ةباذملا ةضفلاك وأ هركع ىنعمب تيزلا يدردك

 © نقيلالابيدوَ
 فوصلاك ىنعمب . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفورطعم ©

 . ًاناولأ غوبصملا

 ريب لس 0 م

 ٠١ اميِجعيجل سالو ©
 لعف : لأسي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع راولا : ميمح لأسب الو ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف ميمح . ةمضلاب عوفرم عراضم

 بيرقو بحاص لأسي يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اًميمح ©

 . هيف وه اهب ةلءاسملا نع لوغشم دحاو لك نأل هلاح نع هبحاص

 داك



 51 12 و وسو

 © تيزي هاذ نضيع مهنورج ١ ١

 ريم واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : .مهئورصبي ٠
 لوعفم بصن لح يف نيبئاغلا ريمض ١ مه ١ و لعاف بئان عفر لحم يف لصتم
 :يأ مهيلع نوفخي الق ؛ءاقدصألا ءاقدصالا» ءامحألا ءاجحألا رصبي يأ . هب

 ؛نأ زوجيو ' بارعإلا نم اهل لحم ال ةيفانثتسا ةيلعفلا ةلمجلاو . مبوفربعيف
 ؛ناريمضلا عمجو . مهايا نيفرعم نيرصبم ا(ميمح يأ ةفص بصن لحم يف نوكت

 .ال نيميح لكل مومعلا ىلع ىنعملا نأل نيميمحلل امهو (مهنورصبيلا يف

 نينثآ نيميمحل

 ش جم لأ: رجلا . ةمشلاب يفرم عياضم لم ول موجمل دوي«
 أ . هل لمع ال ةيردصم فرح : ول . ةمضلاب

 .لعانفلاو لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم اضم لعف: يدتفي ©

 :نم احل لحم ال ؛ول» ةلص «يدتفيا ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسمريمض

 :لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأت يف اهدعب امو ؛ول» و .بارعإلا

 !هنأل ًاراصتخا هبلوعفم فذحو . هسفن ءادتفا مرجملا دوي : ريدقتلا «دوي»

 .٠ مولعم

 رورجم هيلإ,فاضم : موي . يدتفيب قلعتم رورجمو راج :أ ذّئموي باذع نم ©
 .نوكسلا ىلع ينبم مسا «ذا»و . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 ؛نوكسو هنزكس» نينكاسلا ءاقتلا نم ًاصلخت رسكلاب كرحو هرخخآ ىلع رهاظلا
 . . ةفاضالاب رج لحم يف وهو «نيونتلا

 !قحلم هنأل  ءايلا مسالا رج ةمالعو . يدتفيب قلعتم رزؤرجو راج : هيشبب ©

 رج لحم يف ٍلصتم ٍريمض ءاطاو ةفاضالل نونلا تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب

 ١ . ةفاضالاب
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 © هِعّلَو هي ١١ ٠ ماد ش
 اهبارعإ نابرعتو «هينب» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : هيخأو هتبحاصو ©

 نم اهمأل ءايلا ةيناثلا رج ةمالعو 7 هتأرماو يأ ةرسكلا ىلوألا رج ةمالعو

 . ةسمخخلا ءايسألا

 ٠١ دق قاوكصَو ©
 نوكسلا ىلع ينبم مسا : يتلا ؛هتبحاص» بارعإ برعت : ىثلا هتلئصفو ©

 . ةليصفل ةفص رج لحم يف

 لعف يهو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : هموؤت ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عيفرم عراضم
 هتريشعو يأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو يه هريدقت ًازاوج
 . بئاونلل اهب ًاذايل وأ اهيلا ءاتننا همضت يتلا مهنع لصف نيذلا نيندألا

 0 تح دس صو سر ْ

 ١ دي اجضالاؤ نو ©
 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : نم . ةفطاع واولا ؛ ضرألا يف نمو ©

 ةلصب قلعتتم رورجمو راج «ضرألا يفاو رورجم ىلع فوطعم هنأل رج لحم
 . ةفوذحملا لوصوملا

 . «نيعمتجا ىنعمب ةبوصنم لاح وأ نمل ديكوت : ًاعيمج ©

 اهيارعإ برعتو «يدتفي» ىلع ةفوطعم : هيجني . فطع فرح : هيجني مث ©
 وهو هلبق ام نأل ءادتفالا يأ . وه هيردقت ًاناوج رتتسم ريمض لعفلا لعافو

 بصن لحم يف لصتمريمض ءاهلاو ءادتفالا هيجني مث يأ . هيلع لدي «يدتفي»

 ءاجنإلا داعبتسال «مثاو ضرألا يف نم هيجنيول هريدقت ىلع وأ هب لوعفم
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 كلذ هيدي مث هسف ا يف هنبو هدي تح ًاعيج هام ناك ول ىنث يني

 1 هيجني نأ تاهيهو

 ه لك
 ىلع هيو ةدادلا نع مرجملل عدو و انهو رسيزلاو عدرلل باوج فرح: الك ©

 . باذعلا نم هيجني ا ءادتفالا هعفني ال هنأ

 باذعلا نأل ركذ اهل رجي مو رانلل ريمضل ا سا سل لع ورك
 ؛ . ةصقلا ريمض وأ ربخلا هيلع لد (مهبم ًاريمض نوكي نأ زوميو . اهيلع لذ
 رانلل ملع وهو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمفلاب عوفربم «نإ» ربخ : ىظل

 1 . .بهللا داري نأ زوجيو بهللا ىنعمب. ىظللا نم لوقنم

 : ١ ره رم

 ١١ انج وشلل ةعاز '

 .٠ لع ةيوصنم وأ ةحتفلا اهمصن ةمالعو ةيوصنم ةدقؤس لحن ةعازن ,

 مال هلوعفم لعافلا مسا ةيدعت نم يهو ةعاتب قلعتم رورجيو راج : ىوشلل ©

 وأ فارطألا ىنعمب ؛ .رذعتلل :فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو

 ْ سأرلا ةدلج يهو ةاوش عمج

1 2 
 ٠ "نر ل ١و
 وأ «ئظل اهنا» يف رانلا ريمض نم لاح بصن لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : وعدت ©

 , عوفرم عراضم لعف يهو ثينأتلاو بهللا ىنعم ىلع ىظلل ةفص عفر لح يف
 ! نع ًازاجم انه ةوعدلاو يه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب
 قلخي يأ ةيقيقح ةوعدلا نوكت نأ زرجيو مهرضحتف مهوعدت اهنأك مهراضحا
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 : ربدأ . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : رمدأ نم ©

 ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج رتتسمريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ربدأ)»

 ةحتفلا لعفلا ءانب ةمالعو اهبارعإ برعتو اربدأ» ىلع واولاب ةفرطعم : لوقو ©
 . هنع ىلوتو قحلا نع ربدأ يأ . رذعتلل فلألا ىلع ةدرفملا

 © قامو 1 مس وام سر 1
 «عمج» لوعفم فذحو اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيالا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 قوقحلاو ةاكرلا دوي ىو هزنكو ءاعو ف هلعجف لاملا عمجو يأ ًاراصتخا

 . هيف ةبجاولا

 2 سس م ماس 00

 #©© 6 نسإلاَّنِإء 14

 «نأ» مسا : ناسنالا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ناسنإلا نإ ©

 ةلمجلاو . نيلصملا الا هنم ىنثتسا كلذلف سانلا هب ديرأ ةحتفلاب بوصنم

 . «نأ» ربخ عفر لحم يف هدعب ةيلعفلا

 لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اعوله قلخ ©

 يأ ةحتفلاب ةبوصنم لاح : ًاعوله . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض

 . ملهلا ديدش

 ٠ اووي اهَسماَدِإ »*
 © قلعتم هطرشل ضفاخ نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ

 . طرشلا ىنعم نمضتم هباوجب

 ل15



 ! ينبم,ضام لعف يهو . ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلممجلا : رشلا هسم ©

 , لعاف : .رشلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمسض ءاهلاو حتفلا ىلع
 : رشلاو . عزجلا ةدش رهظأ رش هل اذا ىنعمب رشلا هسم ىتم يأ ةمضلاب عوفرم

 الا .. رقفلاو ضرملا

 :راض وأ ًاعوزج رهظ يأ . ىنعم ا ةرسفي رمضم لعفل ةبونصنم لاج : ًاعوزج ©

 | نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ؛اعوزج رهظ» ةردقملا ةلمجلاو ًاعوزج

 ٍ بارعإلا نم اهل لحم ال اهدعب امو ؛اذا» نم ةيطرشلا ةلمجلاو . بارعإلا

 ْ . ًاعوله هلوقل ةيريسفت اهنأل

 ١ ١ هَعمادِإَو 27

 ريخ هلاث اذاو يأ . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميزكلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 1 : . ةحصلاو ىنغلا : ريخلاو سانلا نع هعنمو هب لخب

 هم و

 ْ ٠ 4©© َنيضلالإ 71

 ! هبصن ةمالغو بوصنم ّالإل ىنثتسم : نيلصملا . ءانتفسا ةادأ : نيلصملا الإ ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا

 رمز ننام

 2 دتنوكماال 0”

 : . بارعالا نم اه لح ال هتلص هدعب ةيمسالا ةلمجلاو ش

 عفر لحب يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريم : مهتالص ىلع ىلع مه ©
 , نييئاغلا ريمض «مها و «مهل ربخب قلعتم رورجمو راج : ةالص ىلع .

 0 ا . فضال وج لعق

 ب اكلمه



 نم ضرع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نومئاد ©

 . اهب نولخي ال اهئادأ ىلع يأ اهيلع نوبظاوم يأ درفملا نيونت

 :١ ٌرولتْوح موتقَدلاَو © 2و ل ٠
 راج «مهلاومأ يفاو . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 . ةمضلاب عرفرم رخؤم أدتبم : قح . مدقم ربخ عفر لحم يف رورجمو 1

 . ةمولعم تاقوأ يف اهيدؤي هسفن ىلع لجرلا اهفظوي ةقدص

 © موتي
 واولاب ةفوطعم : مورحملاو مولعمب قلعتم رورجمو راج : مورحملاو لئاسلل ©

 يذلا : مورحملاو . لأسي يذلا : لئاسلا . اهبارعإ برعتو «لئاسلا» ىلع

 . مرحبف ًاينغ بسحيف لاؤسلا نع ففعتي

 © نوروز نو
 المدام

 . نيرشعلاو ةعبارلا ةميركلا ةيالا يف «نيذلاو» بارعإ برعت : نيذلاو ©
 . اهل لحم ال هتلص ةيلعفلا ةلمحلاو

 ريمض واولاو نوئلا تبرثب عوفرم عراضم لعف : نيدلا مويب نوقدصي ©

 : نيذلا . نوقدصيب قلعتم رورحيو راج : مويب . لعاف عفر لحم يف لصتم

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم

 ”س م .2 هم يس 7 ع رو غن همر :

 ١٠١ نوتفشتهرر بادع نش هندْلاو ©*
 فاضم :بر .اهبارعإ برعتو نيرشعلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
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 , نيبئاغلا ريمض «مهاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ
 ٍْ . نوفئاخ يأ: ةفاضالاب رج لحم يف

 © نونا هت باعوا 0
 (َنإ) مسا :٠ تاذع . لمشلاب هبم ديشرتو بمن فرح ؛ مهر باذع نأ ©

 ! ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : « ةحتفلاب بوصنم

 . ةفاضالاب رج لحم ف نييئاغلا ر ريمض («مهلو فاضم وهو

 ' ةمالعو رورجب هيلإ فاضم : نومأم .ةمضلاب عوفرم ذه ربخ : نومأم ريغ ©

 نأ داهتجالاو ةعاطلا ين غلاب ناو دحأل يغبني ال : ىلعمب : ةرسكلا هرج

 . ةميركلا ةيآلاو ءاجرلاو فوخلا نيب ًاحجرتم نوكي نأ يغبنيو باذعلا نمأي

 / . ةيضارتعا

 © لكي َنرَو 4
 . اهبارعإ برعتو نيرشعلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفروطعم ©

 : 05 نول و” و وق 10ص 27 مو أ ميج #

 ' ىلغ يفتلا ديفت * ةاضلم اه لمس ال ءاشتسا ةادأ : مهجاوزآأ ىلع الإ ©

 ' رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و . نوظفاحب قلعتم زورجمو راج : جاوزا
 ش . مهجاوزأ نم الا يأ . ةفانضالاب

 | ينبم ضام لعف : تكلم «مهجاوزأ» ىلع فوطعم هنألارج لحم يف نوكسلا

 : لغاف : ناهيأ . بارعإلا نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع

 | تكلم ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و ةمضلاب عوفرم

 , ىلا ' عجارلا  دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛مهغاعيأ

 لال



 هتكلم ام الا : ريدقتلا هب لوعفم هّنأل لحملا بوصنم فوذحم لوصوملا

 . مهناميأ

 ديكوتو بصن فرح : نا . ليلعتلا انه ديفت ةيفانتسا : ءافلا : ريغ مهئاف ©

 اهربخ : ريغ ؛نا» مسا بصن لحم يف نييئاغلا ريمض !مهقو لعفلاب هبشم
 . ةمضلاب عوفرم

 ملاس ركذم عمج هّنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : نيمولم ©

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 ١" ودام اره كلوا كل ارو كبر © هو يا
 نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسا ءافلا : ىغتبا نمف ©

 طرشلا لعف نم ةلمجلاو ًأدتبم عفر لحم يف نينكاسلا ءاققلال رسكلاب كرح

 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىغتبا «نم» ربخ عفر لحم يف هباوجو
 ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نمب رج لحم يف طرشلا لعف رذعتلل فلألا

 . وه هريدقت

 ىنعمب وهو . ىغتباب قلعتم هيف لوعفم - بوصنم ناكم فرظ : كلذ ءارو ©

 وأ كلذ ىوس ًارمأ ىغتبا نمف يأ !ىغتبا» لعفلل لوعفملا بانم بان «ىوس»

 :اذ . فاضم وهو كلذ نع ةدايز ىنعمب وه ليقو . فوذحم لوعفمل ةفص

 فاكلاو دعبلل ماللا ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 . باطخلل

 مزاج طرش باوج ةيمسالا ةلمجلاو . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : كُتلوأف © :

 لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا ءالوأ . نمب مزج لح يف ءافلاب نرتقم

 . باطخ فرح فاكلاو أدتبنم عفر

 ريمض : مه . «كئلوأ) ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : نوداعلا مه ©

 هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نوداعلا .أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر

 نودتعملا يأ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 الآ



 01 بارعألا نم اه لعل داع - لصف ريم ؛مقت نوكت ذأ زوجو

 رعأ لوألا هجولاو («كتئلوأ) ربخ - «نوداعلا»و

 ل نو وي ميدو ١"

 00 اهبارعإ برعتو نيرشعلاو ةشثلاثلا ةميركلا ةنيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 : يأ «نوعاردو . اهبارعإ برحتو «مهتانامأ» ىلع واولاب ةفوطعم : مهدهعو

 0 1 . نوظفاج

 2 9 ءاراسلا وس

 © ن 3 هك ميرو 0٠"
 ' نم ةداهشلاو . اهبارعإ برعتو نيرشعلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا ىلع ىاولاب ةفوطعم ©

 ْ . 'اهنوفخي الو اهنوركني ال يأ تانامألا ةلمج

 0 22 1 م د

 ْ : نوظفاحي ٠ ا بر نشا ةداشا هلي قا لب ةئيطم
 .. لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نرنلا توبشب عوفرم عراضم لعف
 . مهل ريخ عقر ل يف «نوظفاع» ةلمحو

 ل يو وك <30

 ش فاكلاو أدتبم عفر لح يف نسكلا ىلع ينبم ةراشا مسأ ؛ تانج يف كئلوأ ©

 1 . ريخلاب قلعتم رورجتو راج .: تانج يف . باطخلل

 نم ضوع .نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم هكناوأ» ربخ : نومركم ©

 . درفملا نيونت
0 

 هس االآ؟



 ري ووصسح .ه ري سه 7

 © تييطمك[قاورتكَي دلال 1
 يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام . ةيفانثتسا : ءافلا : نيذلا لامف ©

 مسا : نيذلا . رج فرح ماللا بجعتلاو راكنالا ديفي أدتبم عفر لحم

 «ام» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 . اه لحم ال لوصوملا ةلص : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم: يف

 فاضم وهو نيعطهمب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : كليق ©

 . كتهج نم وأ . كوحن يأ ةفاضالاب

 نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهتأل ءايلاب ةبوصنم لاح : نيعطهم ©
 . نيعرسم يأ . درفملا

 © نرعلا تلاع نيملارع 71111110
 : لاشلا نعو . نيزعب قلعتم رورجمو راج : لامشلا نعو نيمدلا نع ©

 ءاقتلال «نع» رمخا رسكو اهبارعإ برعتو «نيميلا نعا ىلع واولاب ةفوطعم
 . نينكاشلا

 عمج ىتش ًاقرف يأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «نيعطهم» بارعإ برعت : نيزع © .

 . ملاسلا ركذملا عمجب قحلم ةملكلاو سانلا نم 'ةقرفلا يهو ةزع

 ١1 ردك نيم ياكم «
 عوفرم عراضم لعف : عمطي . ماهفتس ١ ظفلب راكلا ةزمه ةزمحلا : عمطيأ ©

 . ةمضلا هعفر ةمالعو

 لالا"



 : رورجم هيلإ فاصم : ءىرما . ةمضلاب عوفرم لعاف : مهثم ءىرما لك ©
 يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : نم . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 ' رج فرح «نمالو . ءىرمال ةفوذحم ةفصب قلعتم ررجملاو راجلاو نمب لحم
 1 ..ينايب

 ١ لزهجملل .ينبم عرابضم لعف : لخدي . بصان يردصنم فرح : لخدب نأ ©

 . ًازاوج هيف تتسم ريمض لعافلا بئانو ةحتفلا هبصن ةئمالعو نأب بوصنم

 ' . .بارعإلا نم ال لحم ال ةيردصملا نأ» ةلص «لخديا ةلمجو . وه هريدقت
 ْ . ردقم رج فرحب رج لح يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةيردصملا «نأاو
 | ْ . لوخد يف يأ

  هيلإ فاضم : ميعن . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ميعن ةنج ©
 .. ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورخم

 2000 تر

 © نرسم
 ةنيبا لومخد يف مهعمط نع مهل عدر يأ رجيلاو عدرلل باوج فرح : الك

 . ءازجلاو ثعبلل نوركنم مهنأل

 ' مهد مدع ليلعت ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح: مهانقلخ انإ ©

 ' هْنأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مغدم لصتم ريمض ؛اناو . ةنجلا

 يئبم لصتم ريمض ااناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ
 , لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه3و . لعاف عقر لح يف نوكسلا ىلع
 : . «نا» ربخ عفر لحم يف ؟مهانقلخ« ةلمجو . هب

 ' ىلع ينبم لوصوم مسا «اماو رج فرح : نم : : اهلصأ : نوملعي امم ©

 : نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي . نم رج لحم يف نوكسلا

 : ال لوصوملا ةلص «نوملعي» ةلمحو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 ' فوذحم ريمض لوصوملا ىلا عجارلا  دئاعلاو . بارعإلا نم امل لمحت

 ال6



 ليقو ةمهبم « ان ١ و . هنوملعي امت : ريدقتلا هب لوعفم هّنأل لحملا بوصنم

 . ةفطن نم مهانقلخ : ىنعملا

 0 يا 7
 0 ةيفانئتسا : ءافلا : مسقأ الف ©

 زوجي ال لبقو . انأ د رجب اق تس بت ماشا ةمضلا رم

 مسقلا يفن اذه ىلع ىنعملا نوكيف مالكلا لوأ يف اهنأل ةدئاز «ال» نوكت نأ

 كليب نأ ىلاعت هللا ىلع رذعتملا نم سيل ذا رمألا حوضولو ةرورضلا مدعل

 . ةمايقلا ةروس يف تحرش دقو نيرفاكلا

 هرج ةمالعو ءابلاب رورجم هب مسقم مسا : بر . رج فرح ءابلا : برم © '

 . مسقأب قلعتم رورجملاو راجملاو ةرسكلا

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : براغملاو قراشم ا ©

 . اهبارعإ برعتو «قراشملا» ىلع واولاب ةفرطعم : براغملاو

 نا . بارعإلا نم اه لحم ال مسقلا باوج : ةلمجلا : نورداقل انإ © |

 نوكسلا لع ينبم لصتم ريض انو. لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح

 («نا» ربخ : نورداق  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا «نإ» مسا بصن لحم يف

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم

 ١ ّ نق ناقوس تل ©

 00 نأ . رج فرح: . لدبن نأ ىلع »

 ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلااو ةحتفلا هبضن ةمالعو نأب بوصنم عراضم

 . بارعإلا نم امل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «لدبن» ةلمجو . نحن هريدقت

 . رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نأ»و

 . تورداقب قلعتم

 اله



 ' نوكي ريسفتلا ىلعو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مهنم ًاريخ ©
 . يأ مهتم ار اقلخ مهدبت : ىنمب ًقوذح لوألا لوعشلاو أيات ب لوصفس
 ًاريخ ًاقلخأ نيرفاكلا لدبن يأ فوذحم لوعفمل ةفص نوكي وأ . مهنم لضفأ

 يلو نمي رج لع يف نياغلا يحض مهو رج فرح : نم .مهشم
 ا . ةينايب نمو . ًاريخل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجملاو

 . ناجحلا لهأ دنع ١سيلا ةلزنمب ةيفان :: ام . ةيفانعتسنا : واولا : نحش امو ©
 | مضلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض «نحناو ميم ينب دنع ا لمع ال ةيفان
 . ةيناثلا ةغللا ىلع أدتبمو ىلوألا ةغللا ىلع اما مسا عفر لح يف

 ! ءايلاب اظفل رورجم مسا : نيقوبسم . دئاز رج فرح ءابلا : نيقويسمب ©
 , نم وع ثوثلاو لاس ركذم عج هلل «ام# ريش هنأ ىلع ءايلب الغ بوصنم

 يأ . ةيئاثلا ةغللا ىلع «نحن» ربخ هنأ ىلع ًالحم عوفرمو . درفملا نيونت
 . ليدبتلا اذه ىلع نيزجاع وأ نيبولغمب

 ب ورو ا ا وو وس و هي
 22 © تولوز بواقع ةلنواو ضو ارذف غ7
 .نينامثلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف ةفرخإلا# : ةروس يف تيرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 و 5 ر|#آ م

 8# َنوُصفْوف بص ص فإن كةَريناجْلاَم وجم

 |. ابرعتو ةقباسلا ةميركلا ةيالا يف ةدراولا !مهمويلا نم لدب : نوجرخي موي ©

 : يف .لصتف زيمض واولاو نرنلا توبثب عفرم عزاضم لعف : نوجرخي . اهبارعإ
 / . ةفاضالاب رج لحم يف «نوجرخيا:ةلمجو لعاف عفر لحم

 1 تجب مع روبقلا نم يأ نوجرخيب قلعتم رورجمو راج * ثادحألا نم ©

 يأ ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم «نوجرخيا يف ريمضلا نم لاح : ًاعاربس ©
 ش , ؟عيرس) عمج نيعرسم

 -االآك



 لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو . هيبشتلا ديفي لعفلاب هبشم فرح : مهئأك ©

 . ؟نأك» مسا بصن

 . محل مانصأ ىلا يأ نوضفويب قلعتم رورجو راج : نوضفوي بصن ىلإ ©

 بارعإ برعت : نوضفوي . هللا نود نم دبعف بصن ام لك وه : بصنلاو

 يعادلا ىلا نوعرسي يأ «نأك» ربخ عفر لخم يف «نوضفوي# ةلمجو «نوجرخي#

 . مهباصنأ ىلا نوقبتسي اوناك اك نيقبتسم

 عرس
 ا م ل

 49 توذعو أو اك ىو لَ هز مهتم مرض ةعفتح ع ع

 مهقحلت ةليلذ يأ «ملقلا» ةروس نم نيعبرألاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف ثبرعأ ©

 :ةلذ

 دعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم يف نركسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : موديلا كلذ ©

 8 مويلا وه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : مويلا . باطخلل فاكلاو

 . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : نودعوب اوناك ©

 ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك

 ينبم عراضم لعف : نودعوي . ةقراف فلألاو ؛ناك١ مسا عفر لحم يف لصتم

 بئاث عفر لحم يف لصتم ريمض ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل
 لوصأوملا ىلا دئاعلاو «ناك» ريش بصن لحم يف «نودعوي» ةلمجو .لعاف

 نوكي وأ هنودعوي : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض

 . هب نودعوي : ريدقتلا فوذحم فرحي ًارورجم ًاريمض دئاعلا

2 2 

 لالالا



 # حون ةروس بارعإ

 باول فكمَقرِل أد رو فالس ١ سوو قرأ ا 2 . ذآ 900 9
 © مل و

 .ىلع ينبم لصتم ريمض ةمغدملا ءاناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : اذنإ ©
 :ةلمجلاو ٠ فيفختلل نينونلا ىدحا تفذح وأ اهمسا بصن لحم يف نوكسلا

 0 . «َّنإ) ربخ عفر لحم يف هدعب ةيلعفلا

 انهو . انب هلاصتال نركسلا لع ينبم ضام لعف : ًاحون انلسرأ ©
 هب لوعفم : ًاحون . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتمريمض
 : هطسوأ يثالث هنأل يمجعأ مسأ وهو نوني مو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ش . نكاس

 رج لحم يف لصتتم ريمسف ءاقاو انلسرأب قلعتم زورجيو راج : هموق ىلإ©

 : : . ةفاضالاب

 يف انوكسلا لع ينبم رمأ لعف : رذنأ . بصان يردصم فرح: رذنأ نأ ©

 .هلرخدل بصان ريغو طقف ًايردصم ًافرح «نأ» نوكت نأ زوجيو نأب بصن لح

 ' هرذنأ» ةلمجو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . رمأ ىلع
 ' ليؤأتب اهدعب امو ةيردصملا ؛نأاو بارعإلا نم امل لحم ال ةيردصملا «ناةةلص
 : لحم يف ردصملا نوكي وأ رذنأ نأب يأ ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم

 : نأب هاتلسرأ ىتعملاو . ءابلا فذح دعب هيلا ىدعت لعفلا نأل هب ًالوعفم بصن
 . . هل لمع ال  ةرشفم - ريسفت فرح «نأ» نوكت نأ زوجيو . رذنأ هل انلق
 . اهل لم ال هيريسفت «رذنأ» ةلمجو

 اال



 . ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا ريمض

 ةيردصم فرح :ن | . رذنأب قلعتم رورجمو راج : مهيتأي نأ لبق نم ©

 (مهلو . ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : يتأي ٠ بصنو

 : اهالت امو «مهيتأي» ةلمجو . مدقم هب لوعفم بصن لح يف نييئاغلا ريمض

 ةعوفرم باذعل - تعن  ةفص : ميلأ . ةمضلاب عوفرم لعاف : مهلآ باذع ©

 . ةمضلاب

 ل ياس
 هرذمك نإ موقرلاَك ١

 ول و ا ف رس سل طا ل ا اق

 . هب لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةلمجلاو

 ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ىدانم : موق . ءادن ةادأ : موق اي©

 ءافتكا ةفوذحملا ملكتملا ءاي ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرمخآ

 . هموقل لاقف يأ . اهيلع ةلادلا ةرسكلاب

 ريمض - لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : مكل ينإ ©

 يف وأ . ريذنب قلعتم رورجمو راج : مكل «نا» مسا بصن لح يف  ملكتملا

 . هللا دنع نم يأ . ريذنل ةمدقم ةفصب قلعتم هنأل لاح بصن لح

 ةعوفرم ريذنل تعن ا ةفص : نيبم . ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ : نييم زيذب ©

 ه.ر 1 مل اودع

 #©#» نوعيطأو ةوهاوهللأ دعا 7

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «كموق رذنأ نأ» بارعإ برعت : هللا اودبعا نأ ©

 نم هعراضم نأل نونلا فذح «اودبعا) ءانب ةمالعو نيهجولا ىلع ىلوألا

 اال



 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريم واولا . ةسمخلا لاعفألا
 0 . نيئكاسلا ءاقتلال «نأ» نون ترسكو

 :نايرعتو «اودبعا» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : نوعيطأو هوقتاو ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتن ريمئض ءاهلاو . اهبارعإ
 :ًاطخ  ملكتملا ريمض ءايلا تفذحو ةياقولا نون «نوبعيطأ» يف نونلاو
 . . اهيلع ةلادلا ةرسكلاب ءافتكاو ًاراصتخاو

 . هبا واجد قرب إرم يف نوني
 * نات خوال

 ' متلعف نإف يأ - رمألا ب بلطلا باوج هنأل موزجم عراضإم لعف : مكل رفغي ©
 : هرخبآ نوكس همزج ةمالعو . مكل رفغي هومتيقتاو هللا متدبع ناف يأ كلذ

 : قلغتم رورو راج : مكل . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ا ش . روكذلا عمج ةمالع ميملاو رفغيب

 ' ريمبص - لصتم ريمض فاكلاو رفغيب قلعتم رورجبو راج : مكبونذ نم ©
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا
 ' امهريغو يئاسكلاو شفخألا اهأري ذا ةغللا ءاملع نيب «نم# لوح فالخ .ةمئثو

 - ١ لوألا يأزلا ىلعف ضيعبتلل امهريغو يرشغتزلاو ةيوبنيس اهاري نيح يف . ةدئاز
 ١ ضعب مكل رفغي يناثلا يأرلا ىلعو . مكبونذ مكل رفثغي : ريدقتلا نوكي

 1 1 . بونذلا لكل نوكي ال نارفغلا نأل . مكبوتذ

 ريمض فاكلا . اهبارعإ برعتو «رفغي# نع واولاب ةفوطعم : مكرخؤيو ©
 | ميماو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخم ا ريمض - لصتم
 ْ ْ : 0 . روكذلا عمج ةمالع

 '  اتعن ل ةفص : ئمسم . مكرخؤيب قلعتم رورجبو راج : ىمسم لجأ ىلإ ©

 ةروصقملا فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم لجأل
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 دمأ وأ داعيم ىلا يأ ةركن يمامح روصقم مسالا نأل تنونو . اهنيونت لبق

 . مكل ردقم

 بوصنم «نأ» مسا : لجأ .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هللا لجأ نإ ©

 ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب

 . ةرسكلا رجلا

 ال فرظ : اذإ .«نا» ربخ عفر لحم يف ةيطرشلا ةلمجلا : رخؤي ال ءاج اذإ ©

 قلعتم هطرشل ضفاخ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي
 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . طرشلا ىنعم نمضتم هباوجب

 لعف : رخؤي . اهل لمع ال ةيفان : ال . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض
 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم
 نم اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «رخؤي ال» ةلمجو . وه هريدقت

 نامز فرظ ةاذا» نوكت نأ زوجيو ةفاضالاب رج لحم يف «ءاج» ةلمجو بارعإلا
 ىلع ؛رخؤي ال» ةلمج نوكتف «ءيجي) ىنعمب لبقتسملل «ءاج)و «نسحا ىنعمب

 . «نا« ربخ عفر لحم يف : ريدقتلا اذه

 : متنك . ةمزاج ريغ طرش ةادأ عانتمال عانتما فرح : نوملعت متنك ول ©
 ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا رريمض - لصتم ريهض

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعت . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ريخ بصن لحم يف «نوملعت» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 نوملعت متنك ول يأ مولعم هنأل ًاراصتخا «نوملعت»" لوعفم فذحو (متنك١)

 امل كلذ نوملعت متنك ول : ريدقتلا فوذحم ول  ءازج  باوجو : كلذ
 . هللا ريغ متيقتاو متدبع

 ا

 © اهوى توعصْلإ نرْلَم هد

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا ؛ نإ موق اي لاق ١ بارعإ برعت : يشإ بر لاق ©
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 ! ىدانملاب ءافتكا ًالالجاو [يظعت'ءادنلا ةادأ تفذحف . بز اي اهلصأو و ىلوألا

 0 . هناحيس

 نضام لعف : توعد «نا» ريخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : يموق توعد ©

 ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبض

 ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةختفلا هبصن ةمالعو

 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريخض ءايلاو ملكتملا ءاي

 :هبصن ةمالعو توعدب قلعتم ةيفرظلا لع بوصنم نامز 'فرظ : ًاراهنو اليل ©
 : ىلا:مهتوعد يأ . اهبارعإ برعتو «ًاليل» ىلع واولاب ةفوطعم ًارابنو . ةحتفلا

 1 . نايبالا

 وود هد

 1 4 نا اي .

 لح يف نيئئاغلا ريمض "مهدو هرخآ نوكس همزج ةمالعو 5 موزجج عراضم

 : . لوأ هب لوعفم بصن

 , لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : يئاعد ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ملكتملا ءاي ةكرحب

 :ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ًااربف . امل لمع ال رصح ةادأ : ًارارف الإ ©

 ١ . ينم ًابرخالا يأ ةحتفل ةفلا هبصن

 او كس م اق ير 6 إو 7

 0 رس أ س2 أو ٌمُهَباَت

 ريم ءايلإو لعفلاب هبشم ديكوتو بضن فرح : نا . ةفطاع : واولا : يثإو ©
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 لعف نم ةيطرشلا ةلمسلاو نا مسا بصن لحم يف  ملكتملا ررمض  لصتم

 . «نا» ربخ عفر لح يف هبارجو طرشلا

 هبشي قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ةباين ىلع بوصنم مسا : لك : مهتوعد املك ©
 ليوأتب اهالت امو ةيردصم «ام١ . فاضم وهو «اولعجا طرشلا باوج

 اهل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «مهتوعد» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف ردصم
 ةيآلا يف تبرعأ : توعد «نا» مسال ًاديكات ؟لك# نوكت وأ بارعإلا نم

 . هب لوعفم بصن لح يف نييثاغلا ريمض «مه»و ةسماخلا ةميركلا

 نأب بوصنم عراضم لعف : رفغت . ليلعتلل رج فرح ماللا : مهل رفغتل ©

 ةمالعو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ماللا دعب ةرمضم
 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح ماللا . ةحتفلا لعفلا بصن

 ةرمضملا «نأ» ةلص «محل رفغت» ةلمجو . رفختب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب

 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا "نأ»و .بارعإلا نم اه لح ال
 . مهل رفغتف مهرفك نع اوبوتيل ىنعمب توعدب قلعتم رورجملاو راج لاو ماللاب

 باوجل ةهبشم اهنأل بارعإلا نم اهل لحن ال ةلمجلا : مهعباصأ اولعج ©
 ريمض واولاو ةعاجل واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف يهو . طرشلا

 هب لوعفم : عباصأ «اوعضوا ىنعمب ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و ةحتفلاب بوصنم

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و . اولعجب قلعتم رورجمو راج : مهناذآ ف ©

 . ةفاضالاب

 برعتو «مهعباصأ اولعج» ىلع واولاب ةفوطعم : مهبايث اوشغتساو ىلا

 . اوعمسي ال ىتح مهيايثب اوطغتو يأ . اهبارعإ

 مهرفك ىلع اورصأو يأ «اوشغتسا» بارعإ برعت : اوريكتساو اورصأآو ©
 . ةحيصنلا عايس نع اوربكتساو

 مهوتع طرف ىلع ديكوتلا ىنعم هيف  ردصم  قلطم لوعفم : ًارايكتسا ©
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو
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 ْ 8 يي 4
 'لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو اهبارعإ برعتو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا ىلع ةفوطعم ©

 ادعابت ىلغ يأ . يخارتلا ىلع لدي فطع فرح ؛مثاو هب لوعفم بصن

 :بوصتم دنيكوتلا ىنعم هيف ردصم ؛ًاراهج»و . تاوعدلا نيب لاوحخألا
 هنأل وأ راهجلا ةيعون دحأ ءاعدلا نأل ةحتفلا ةمالعو ردصملا بصن مهترعدب
 ,عضوم يف ًاردصم نوكي وأ «اعد» ردضمل ةفص وأ . مهتزهاج مهتوعدب دارأ

 . ارهاجم : لاحلا

6" 002 | 
 نا ذك ثنرتاوزا 4

 5 لعفم - رزدصم ًارارسإ)و اهبارعإ بزعتو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا ىلع ةفقوطعم ©

 |مهتوعد ىتعمب ىتنعمب . ديكوتلا ىنعم هيفو ةحتفلا هبصن ةنمالعو بوصنم - قلطم

 1 . ارم مهتجافو تيفخأ «تررسأ١ ىنعم نأل . رسلا يف مهتوعد مث ةينالع

 . اهبارعإ قبس ؛مهلاو

 ٠١ اوما 32007 7
 :اهبارعإ :برعثو «توعد» ىلع ءافلاب ةفوطعم : مكير اورفغتسا تلقف ©

 لعف' : اورقغتسا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو
 أريمَض واولا .. ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا قذح ىلع ينبم:رمأ
 :بوضنم هب لوعفم : مكبر . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصنتم

 رج لحم يف  نييطاخملا ريمض - لصتمريمض نفاكلا ةحتفلا هبصن ةمالعو
 ْ . عمجلا ةفالع ميملاو ةفاضالاب

 !يف لصتم يمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ًارافغ ناك هنإ ©

 : ناك .؛اهربخ عفز لحم يف : هدعب ةيلعفلا ةلمنجلاو «أنا» ميما بصن لحب
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 ا ا

 غيص نم لاعف نأل نارفغلا ريثك يأ ةحتفلاب بوصنم «ناكال رم - :ًاافغ

 . ةغلابملا

 د زى -__ و و

 اردو عرس ١١
 راتج ةمالعو - رمألا - 0 لسرب ©

 . هناحبس برلا يأ . وه هريذقت

 . رطملا يأ ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مكيلع ءامسلا ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لسريب قلعتم رورجمو راج :مكيلع

 روردلا ريثك يأ . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم ءاهسلا نم لاح : ًاراردم ©

 . ريكذتلا ىلع ةملكلا ءاجو

 ١" و نبل د 2 1 0

 لعفلا مزج ةمالعو اهبارعإ برعتو «لسري» ىلع واولاب ةفوطعم : مكددميو ©

 يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض : فاكلا هرمخخأ نوكس

 . عمجلا ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم

 ىلع واولاب ةفوطعم : نينبو . ددميب قلعتم رورجمو راج : نيذبو لاومأب ©

 ملاسلا ركذملا عمجب ةقحلم هنأل ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم رورجخ «لاومأا»ا

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 قلعتم رورجيو راج : مكل ؛ددميو» بارعإ برعت : تانج مكل لعجيو ©

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تانج . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعجيب

 . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا

486 



 .بزعتو « تانج مكل عمو ؛ ىلع دارلاب ةفوطعم : ًاراهنأ مكل لعجيو ©

 . ةحتفلا لوعفملا بصن ةمالعو اهبارعإ

| 5 ١١ 
 ا 0 0

 يأ. + ىنعمب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ربخلاب قلعتم رورجمو راج .: :مكل

 مكل نضرغ .٠ 2 ١ ا
 .اهل لمع ال ةيفان : ال . لاح بصن لح يف ةيلفعلا : ةلمجلا : نوجرت ال '

 عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : ن
 , نوفاخت الا: شفخألا دنعو هللا همظع نوفاخت ال وأ . نؤلمأت ال يأ . لعاف
 . ةمظع هلل

 ١ هب لوعفم : اق ١ ةوجرت الب قلتم طعدلا روركي راج ١ اراكو هلل ©

 ال مكلام يأ . ايظعت ىنعمب . ًاريقوت يأ ةحتفلا هبضن ةمالعو بوصنم

 | ناب : هلل . باوشلا راد يف مكايا هللا ميظعت اهيف نولمأت لاح ىلع اونوكت
 0001 . هيلع مدقت هلأل راقولل ةلص سيلو رقوملل

 4» اناوطأ فيو ١ ؟
 ١ , لاح بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح وارلا : ًاروطأ مكقلخ دقو ©

 : ريمض لغافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكقلخ . قيقحت فرح : نم
 ' ىنبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا . وه هيردقت ًازاوج هيف رتتسم

 ' نم لاح : ًاروطأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لاح بصن لح يف مضلا ىلع
 ! مكقلخ : تارات يأ . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم «مكقلخ» يف ريمضفلا

 , مث ارحبو ًاماظع مكقلخ مث قلع مكقلخ مث ًافطن مكقلخ من ًابارت ًالوأ

 ب ام16



 © ال نوسة حَفكو ل 1

 مزجو يفن فرح : مل . ريرقتلا هانعمو ًالظفل ماهفتسا فلأ فلألا : اورق ملأ ©

 راولا . نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اورت . بلقو

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ماهفتسا مسا : فيك . هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : هللا قلخ فيك ©

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ . لاح بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم
 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا

 : تاومس . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاومس عيس ©

 8 ةرسكلا هرج ةمالعو رورحم هبلا فاضم

 ءاهس لك يأ . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم عبسل - تعن  ةفص : ًاقايط ©

 . «ةقبط» عمج تاقبط يأ ىرحأللل قبطلاك

 45 اًماربرسُفلا عجم ارو نوف فَ
 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . ةفطاع واولا : رمقلا لعجو ©

 ةمالعو بوصنم لوأ هب لوعفم : رمقلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 . ريصو : ىنعمب ةحتفلا هبصن

 ينبم «تاومسلا» ىلع دئاع ثانالا ريمض : نه . رج فرح : ارو نهيف ©

 قلعتم هنأل لاح بصن لحم يف رورجملاو راجلاو يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 يأ نييفوكلا دنع !عم» ىنعمب يف : ليقو هيلع ةمدقم ًارونل ةفوذحم ةفصب

 . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ًارون . «نهعم»

 ا ًاروت رمقلا لعجو ٠ ىلع واولاب ةفرطعم : ًاجارس سمشلا لعجو ©

 . ءايض يأ . اهبارعإ برعتو

 - امال



 هس سر ْ 2 00

 © ايضا يدا هلا ١
 ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدعبم : ةلالثجلا ظفل هللا .'ةيفانتسا : واولا : هللاو ©

 ّْ . هريخ عفر لحم ,يف : هدعب ةلمجلاو

 0 وه هريدقت ًااوج رتتسم ريمض لعافلاو ختفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكتبنأ ©
 |. بصن لح يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصبتم ريمض فاكلا
 : . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم

 'قلطم لوعفم : ًاتابن . مكتبنأب قلعتم رورجيو راج : ًاتابن ضرألا نم ©
 اهبضن ةمالعو ىنعملا براغتل ا متبلا ىنعم هئمضتل مكتبنأب ثبوصنم - ردصم -

 هنأل هماعل دكؤللا ردصلا نع بئان وأ ًاتابن متبنف مكتبنأ ىنعم ىلع ةحتفلا
 ردصلا نآل ردصملا ماقم مسالا ميقأ ردصملل مسا وه وأ قاقتشالا يف هيقالم
 1 . لاعف ردصملا مساق لعقأل ناك اذا

 انيقه 20

 ريمسخ تاكلون هريدقت أوج هيف رسم يمض لعافلاو . ةملشلا هعفر

 أ ميملاو هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض:-:لصعم
 . نيروبقم يأ مكديعيب قلعتم رورجمو راج : اهيف .. روكذلا عمج ةمالع

 ٠ . اهبارعإ برعتو ؛مكديعي» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاجارخا مكجرخيو ©

 كت زدنصم - قلطم لوعفم:: ًاجازعا . ةمايقلا موي مكجرخي مث ا

 "يفاو ةلاحم ءال ًاقح : ىئعمب نردصملاب جارخألا ديكاتو ةحيتفلا هبضن ةمالعو

 نضرألا ىلا مكديعي: يأ (ىلإ» ىنعمب , (اهيف» يف
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 #©© ماسلا لعب لل

 دعب ةيلعفلا ةلمجلاو . ةفطاع وارلا : ًاطاسب ضرألا مكل لعج هللاو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم ةلالجلا ظفلو هربخ عفر لحم يف ةلالجلا ظفل

 رورجمو راج : مكل . ةرشع ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ هدعب ةلمجلاو
 . اطاسبل ةمدقم ةفصب قلعتم وأ روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعجب قلعتم

 ٠ ًبويكبساهتياؤكتإ ©
 © عراضم لعف : اوكلست . رج فرح ليلعتلا مال : ماللا : اهثم اوكلستل

 ريمض واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوضنم

 قلعتم رورجمو راج : اهنم . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 بارعإلا نم اه لحم ال ةرمضملا «نا» ةلص «اهنم اوكلست» ةلمجو .اوكلستب .

 رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا «نااو

 . هلجأ نم لوعقم بصن لحم يف وأ . لعجب قلعتم
 - ةفص : ًاحاجف . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاحاجف ًاليس ©

 .ةجفنم ةعساو ًاقرط يأ . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًالبسل ب تعن

 . ؟جف» عمج يهو

 ١ اهتز 1 اواو كو لق «
 عوفرم لعاف : حون . ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : بر حون لاق ©

 . هب لوعفم بصن لح يف هدعب امو ةمضلاب

 نيبئاغلا ريمض «مهاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ينوصع :مهنا ©
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 ' . ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل فلألا

 .ريمض ءايلإو . ةياقولا نون : نونلا . لعاف عقر لحم يف لصتنم ريمض واولا
 لحم يف «ينوصع» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف  ملكتملا ريمض - لصتم

 0 . «نا» ربخ عفر

 ”مسا : نم . اهبارعإ برعتو ةارصع» ىلع واولاب ةفرطعم : نم اوعبتاو ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 :١ ملا. بارعإلا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : هلام هدزي مل ©
 همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : : 0 . بلقو مزجو يفن فرح

 , يف لصتم ريمض ءاحلاو نينكاسلا ءاقتلالو ًافيفخت ءايلا تفذحو هرمخآ نوكس

 :ريمض ءاهلاو ةمضلاب.عوفرم لعاف : : هلامأ : مدقم هب لوعفم بصن لحم

 :ةادأ : الإ . اهبارعإ برعتو ؛هلام# ىلع واولاب ةفرطعم : ًاراسخ الإ هدلوو ©
 ' يأ ةحتفلا ةمالعو بوصنم ِناث هب لوعفم : ًاراسخ ؛ اه لمع ال رصح
 . ةرخآلا يف ًاكاله ىنعمب ةراسخ

 ١ اراك ةماوكيو ©©# 1

 لعق يأ «اوعبتا» بارعإ برعت يهو ؛هدزي ل١ ىلع واولاب ةفرطعم : اوركمو ©
 : عفز لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 «نم# نأل عمجلا ةغيصب وهو «نما' ىلا عجار ريمضلاو .. ةقراف فلألاو لعاف
 ' . عمجلا ىنعمب ًاظفل درفم

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصضتم -ردصم قلطم لوعفم : ًارابك ًاركم ©6

 : يأ ةغلابم ديدشتلا يفو ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاركل - تعن  ةفص :ًارابك

 ش . ربكلا يف ًاطرفم يأ (يظع ًاركم

 0ة١اسه



 0 لل تير وم يآ 07

 ٌقوحيو وحال |ءاوسالَ وردنا كبل ترد اولوو ١١
 2 تسكر
 88 ارض

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةفطاع : واولا : اولاقو ©

 ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : هدعب

 نم هنأل نونلا فذح ىلع ينبم عراضم لعف : نرذت . ةمزاج ةيهان : نرذق ال ©

 نونلا فذح ىلع هئانب ببسو . ةيهانلا الب مزج لحم يف ةسمخلا لاعقألا

 نم اهل لحم ال ةليقثلا ديكوتلا نونو لعاف عفر لحم يف ةليقثلا ديكوتلا
 . هل ىضام ال لعفلا اذهو نكرتت ال يأ .بارعإلا

 لصتم ريمض فاكلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو برصنم هب لوعفم : مكتهلآ ©
 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نييطاخملا ريمض

 ةدابع ىلإ مكتهلآ اوكرتت ال يأ . مهل «ءاسؤرلا» نيركاملا لوق وهو روكذلا

 . جون بر

 : ًادو . اهبارعإ برعتو «نرذت ال» ىلع واولاب ةفبطعم : أدو نرذت الو ©

 . حون موق مانصأ نم منص وهو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم
 . لجر ةروص ىلع ناك ليقو

 ىرخأ مانصأل ءاسا : ًارسنو قوعيو ثوفي الو ًاعاوس الو »
 . ديكوتلل ةدئاز «ل١و . ةحتفلاب ةبوصنم «ادو» ىلع فطعلا تاواوب ةفوطعم

 ناهبشي اههنأل يأ لعفلا نزوو فيرعتلل فرصلا نم «قوعياو !ثوغيل عنمو

 ةرروص ىلع ؟ثوغياو . ةأرما ةروص ىلع «عاوس» ناك ليقو . عراضملا لعفلا

 . سرف ةروص ىلع «قوعي»و دسأ

 كل



 02200 © دكه يي او زكا ريك أدت * :
 ! . لاح بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . ةيلاح واولا : ًاريثك ولضأ دقو ©

 :واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولضأ . قيقحت فرح :'دق

 : أهثك . ةقاف فلألاو . لعاف عقر لخ يف لصعس ريمض والا . ةعايملا

 يأ: ءاسؤرلل «اولضأ١ يف ريمضلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 «اريثك» نوكت نأ زوجيو مانصألا ةدابعب نيكسمتملا نم ًاريثك ءاسؤرلا لضأ

 نوكي نأ زوحيو ًاريثك مهلالضإب اولضأ دقو يأ . ردصملا نع ةبئان ةفص
 . سانلا نم ًاريثك اولضأ يأ ٠ مانصألل ريمضلا

 ١ هلوق ىلع فطعلاو . يهنلا ةغيصب ءاعدلل : ال . ةفطاع واولا : دزت الو ©

 واولا .دعبو « لاق ! دعب مالسلا هيلع حون مالك ةياكح ىلع «ينوصع مهنا"

 : نيملاظلا دزتال : لاقو « ينوصع مهنإ بر لاق : هانعلمو . هنع ةبئانلا

 ! لعف ': دزت '.  لرقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو ًالالضاالا

 ' ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا هرمخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم
 : هيف رتتسمزيمض لعافلاو نينكانلا ءاقتلالو ًافيفخت ءايلا ثفذحو . نينكاسلا

 ا ؛ تنأ هريدقت ًابوجو

 , ماش ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم لوأ هب لوعفم : نيملاظلا ©

 ٠ . درفملا يف ةكرحلاو نيرنتلا نم ضوع نونلاو

 بوصتم الث هب لوعفم ١ الالض . ال لمع ال رصح ةاذأ : ًالالض الإ ©

 : . اةحتفلا هبصن ةمالعو

 2 اال ودمي لينا اور يقع "

 : يأ. ماللا ىنعمن ليلعتلل رج فرخ : نم : اهلصأ : مهتائيطخ امم ©

 , مسأ :: تائيطخ .رجلا فرح ةفاك يهو ديكوتلل ةدئاز ةمغدملا («امالو . ببسي

 ب 1ةآاد



 ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض "«مهاو ةرسكلا هرج ةمالعو نمب رورجم
 . مهتائيطخ لجأ نم يأ

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اولخدأف اوقرغأ ©
 يأ . ةقراف فلألاو لعاف بئان عقر لحم يف لصتم ريمض واولا « ةعامجلا

 . اهبارعإ برعتو اوقرغأ»
 هللا نأل وأ اهميظعتل تركنو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاراف ©

 . رانلا نم اعون مهتائيطخ بسح ىلع مهل دعأ

 .'بلقو مزجو يفن فرح : كل . فطع فرح : ءانلا : اودجي ملف ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف .لصتم

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : ماللا : هللا نود نم مهل ©

 قلعتم رورجمو راج : نود نم . اودجي ملب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا

 نود نم مهل اودجي ملف يأ ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لرعفم : ًاراصنأ ©
 ضيرعتو مهب مكمم لوقلا يفو هللا باذع نم مهنوعنميو مهتورصني ةملآ هللا

 . هللا نود نم مهذاختاب

 2 كرم هس لاس د 2 23 هو ل ير 3

 2# رادو ركل رضا لعرب ترفلَوَو ”*

 نيرشعلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم : بر حون لاقو ©

 . اهبارعإ برعتو

 سيل وهو نيرشعلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف هدزت الا بارعإ برعت : رذق ال ©
 . عدت ال يأ ضام لعف هل
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 ': نيزفاكلا نم رذت الب قلعتم رورجبو راج : نيرفاكلا نم ضرألا ىلع ©
 رج ةمالعوب لاح بصن لح يف ةرايد» نم ةمدقم ةفصب قلعتم رورجيو راج

 مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ربكذم عج هلأل ءايلا مسالا

 . درفملا

 ارودلا باحصا:نم ًادحأ يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنِم هب لوعفم : ًارايد ©
 ٠ رايد رادلاب ام : لاقي . ماعلا يفنلا يف ةلمعتسملا ءامسالا نم وهو

 2 *» نكد و1 كايت كذا

 فج - السيو طرشلا لعق نم ةطيشلا ةلمسملال هنا مس ابصت لح يف

 ظ . هذال ربخ عقر لح يف
 نإب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : رذت . مزاج طرش فرح : مهرذت نإ ©

 . تنأ هزيدقت ًابوجو هيف رتتسمريمض لعافلاو هرخخآ نوكس همزج ةمالعو

 . هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض !مهدو

 موزجم وأ نأب موزجم - هءازج  طرشلا باوج عراضم لعف: كدابع اولضي ©

 ةحتفلا هيصن ةمالعو بوصنم هي لوعفم : كدابع ةقراف اف فلو لعاف

 ال ةيفاث : ال . اهبارعإ ابرعتو «اولضي» ىلع واولاب ةقرطعم : الإ اودلي الو ©
 ١ . اهل لمع ال رصح ةادأ : الإ . ال لمع

 ًارافك . ةحتفلا هبصن ةمالعو برصنم هب لرعفم : ًارافك ًارجاف ©
 نامل غيص نم يهو ةحتفلا اهبصت مالو الخس ةبوصنم رجال - تمن

 .. نارفكلا ريثك يأ «ًالاعف»
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 سولو نادم تنل و 58

 أرابتألا لفات

 لسوتو ءاعد لعف : رفغا . ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : يف رفغا بر ©

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . نوكسلا ىلع ينبم بلط ةغينصب

 . رفغاب قلعتم رورجمو راج : يل .تنأ

و اهلثم رورجم «يل» يف ملكتملا ءاي ىلع واولاب فوطعم : يدلاولو ©
 اهرج ةمالع

 - ملكتملا ريمض لصتمريمض ءايلاو ةفاضالل نونلا تفذحو ىتثم اهنأل ءايلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 . اه لحم ال لوصوملا ةلص «لخد# ةلمجو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم يمض

 لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًانمؤم ىتيب ©

 ءايلاو او . ءايلا لجأ نم اهب أملا ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا :

 . ةحتفلاب بوصنم لاح : ًانمؤم «يدلاو» يف تبرعأ

 ةمالعو ماللا فرحلا ةداعابو واولاب ةفوطعم : تانمؤملاو نينمؤمللو ©

 .درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهرج

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو فرحلا ةداغا ىلع واولاب ةفوطعم : تانمؤملاو

 . نيرثعلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف برعا : ًارابت الإ نيملاظلا دزت الو ©
 . ًاكاله الإ يأ ًارابت الإ

 2ث 2 2
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 ريس رد

 ١ يوفر 11 أرق © 2
 لمعاقلاو نيتكاسلا ءاقنلال واولا تفذاحو نوكسلا لع. ينبم رمأ لعف : لق ©

 ١ . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 رورجيو راج : يلا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضابم لعف : ىلإ يحوأ ©
 0 . هب لوعفم بصن لم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو يحوأب قلعتم

 أ وا تئاغلا ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : رفث عمتسا هنأ ©
 ' ضام لعف : عمتسا : «نا" مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم نأشلا ريمض
 , لحم يف «رقن عمتسا» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : رفن ٠ حتبلا ىلع ينبص
 لعاف بئان عفر لحم يف ردصس ليوأتب اهربخو اهمسا عم عم ناو «نأ» ربخ عفر
 . ةعامج نآرقلا ىلا عمتسا يا ؟يحوأ» لعفلل

 . ءاقلاو «رفن» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : 'اولاقف نجلا نم ©
 ّْ واولاو ةسعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعبف : ارلاق .ةفطاع
 أ . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ' فرح : نأ  لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : انعمس انإ ©
 | ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض «ان» و و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن

 ! ىلع ينبم ضام لعف : عمس . «نإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 : ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض هان» و انب هلاصتال نوكسلا
 .الاق يا هنإ» ربخ عقر لع يف هانعمس ةلمو لما عفو لع يف نركسلا

  عهعرجب نح موت

 -ا1ةكد



 ةفص : ًابجع . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لرعفم : ًابجع ًانآرق ©
 ردصم ًابجعا و ًاعيدب ًانآرق يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ًانارقل - تعن -

 .' ةغلابم هيفو بيجعلا عضوم عضوي

 لتس هج تس ع ع حاب[ راع ايي رس جر ا حس تر ؛
 ١ اعل اير كرش نلعب قرشا ىرمب 4#

 يهو ًانآرقل - تعن  ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : دشرلا ىلا يدهي ©
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 ىلا وعدي يا يدهيب قلعتم رورجمو راج : دشرلا ىلا . وه هريدقت ازاوج

 . ناهيالاو ديحوتلا ىلا ليقو باوصلا

 و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نمآ . ةيببس ءافلا : هم انمآف ©
 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض انا

 هناحبس هللا ىلع ريمضلا دوعي وا نآرقلاب يا انمآب قلعتم رورجيو راج : هب

 . هرسفي «انبرب» هلوق نال

 : كرشن . لابقتساو بصنو يفن فرح : نل . ةفطاع واولا : كرششن نلو ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف
 . هب كارشالا نم هيلع انك ام ىلا دوعن نلو يا نحن هريدقت ًابوجو

 ريمض - لصتم ريمض «ان» و كرشنب قلعتم رورجمو راج : ادحأ انيرب ©

 هب لوعفم : ًادحا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 12191 هم ا ل ل أ ا 1

 *> والوهم ُدَجْإتلأَو ٠١
 ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هنا . ةفطاع واولا : هكأو ©

 نم اهزيح يف امو «نا» و «نأ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم نأشلا

 ب ا١ةالام



 :رورجملاو راجلا لحم ىلع فوطعم بصن لحم يف ردصم ليؤأتب اهربخو اهمسا

 ؛هنا انمآو هب انمآف يا انبر دج ىلاعت هنا انقدضو هانقدص زيدقتب ؛هب انمآ» يف

 ٍ . انبر دج ىلاعت

 ينبم ضام لعف : ىلاعت . نأ ربخ عفر لحم يف ةلمبجلا : اذبر دج ىلاعت ©
 ” ةمضلاب ةمضلاب عوفرم لعاف ١ : دج . رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع

 «انا,.و فابضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : بر

 :يا ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض

 هناطلسو هكلم وا مظع يا : ينيع يف نالف دج كلوق نم هتمظع تلاعت

 اا . دلولاو ةبحاصلا نع هانغو

 . بارعالا نم ال لحم ال ةيريسفت وا قباسلا لوقلل نايب : ةيحاص نختا ام ©

 ريمض لعافلاو حتفلا' ىلع ينبم ضضام لعف : ذختا . امل لمع ال ةيفان : ام

 يا ةجتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةبحاص . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 ْ ْ . ةجوز

 ًادلو . يفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز وا ةيفان : ال.. ةفطأع واولا : ًادلو الو ©
 . اهبارعا برغتو «ةبحاص». ىلع ةفوطعم

 » انطرما كاسي ناكل
 'ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ناك هنأو ©

 ؟هيفسلا» ىلع دوعي . وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع

 .. نا ربخت عفر لحم يف اهربخو اهمساو ؟!ناك» نم ةلمجلاو

 لعف '؛ لوقي . «ناكا ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : انهيفس لوقب ©

 لصتم ريمض « ان ١ و ةمضلاب .عوفرم لعاف : هيفس . ةمضلاب عوفرم عراضم

 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع. ينبم أ نيملكتملا ريمض -
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 هب لوعفم : ًاططش . لوقيب قلعتم ميظعتلل رورجو راج : ًاططش هللا ىلع ©

 ديكوتلا ىنعم هيف فوذحم ردصمل ةفص نوكي وا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 نم هريغ وا سيلبا مههيفس لوقي يا ًاططش ًالوق يأ لوعفملا دسم ًاداس وا

 . ططش اذ ًالوق نجلا

 © ابيك 1ع در الفك ا اناأو
 ريمض «ان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . ةفطاع واولا : انأو © .

 ىلع ينبم ضام لعف يهو «نأ» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : انذظ ©
 ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض (ان» و انب هلاصتال نوكسلا

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 تلا نيلماع نيفرح نيب تعمج اذا برعلا نال . ةدئاز نا: لوقت نل نأ ©

 همساو لعفلاب هبشم فرح يهو ةليقثلا 6نا» نم ةففخم نوكت وا امهدحا

 ةففخملا "نا» و نجلاو سنالا نم ًادحا نا ىنعمب هنا هريدقت رتتسم نأش ريمض

 : نل . «نظ» يلوعفم دسم دس بصن لح يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمبساو

 . «سنالا» ظفل ىلع لعفلا ثنأو ةحتفلا هبصت

 ىلع واولاب ةفوطعم : نجلاو . ةمضفلاب عوفرم لعاف : نجلاو سنإلا ©

 ربخ رج لحم يف 2. . نجلاو سنالا لوقت نل؛ ةلمجو اهبارعا برعتو «سنالا»
 . ةففخملا ؟نأ»

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا (ًاططش هللا ىلع» بارعا برعت : ًابذك هللا ىلع ©

 نم عون بذكلا نال ردصملا بصن وا هيف ًابوذكم يا ًابذك ًالوق يا . ةقباسلا

 . لوقلا
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 ًاهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو ةبيغلا ءاه ءاهلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : هفأو ©

 | 0 '. نا ريخ عفر لحم يف
 ! : لاجر ..' حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : سئنإلا نم لاجر ناك ©

 ةفوذحم ةفضب قلعتم رورجمو راج : سنالا نم . ةمضلاب عوفرم («(ناك١ مسأ

 1 1 ينايب رج فرج «نم) و لاجر نم

 'عوفرم عراضم لعف يهو «ناك ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوذوعي ©
 0 . لعاق عفر لحم يف لصتم يمض واولاو نونلا توسبشب

 ٍْ : . نجلا نم: لاجرب نوريجتسي يا!«سنالا نم» بارعا ش
 :واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوداز . 'ةيببس ءافلا : مهودازف ©

 ' لحم يف نيئئاغلا ريمض «مه» و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا

 1 . لوا هب لوعفم بصن

 . ًارفكو ًانايغطو ًاهفس يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ًاقهر ©

 ظ + كاتيا ةتانتقا كابات
 . و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . ةفطابع اولا : اونظ .مهنأو ©

 ' ةلمجو لعاف عفر لجم يف لصنتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال ا ىلع ينبم :ضام لعف : اونظ . اهمسا بصن لحم يف نيبئاغلا يمض (مهلا
 . 1نأ» ربخ عفر لحم يف «اونظ#

1 1 
 | ينبم ضام لعف : متلتظ . ةيردصم هاما و رج فرح :فاكلا : نلف امك ©

 تكمن



 ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 امو ةيردصملا «اما و بارعالا نم احل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «متننظ»

 لوعفمب قلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب رج لحم يف ردصنم ليوأتب اهدعب

 . مكتظك ًانظ اونظ مهنا : ريدقتلا فوذحم ردصم  قلطم

 «ًادحا» و ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تيرعا : ًادحا هللا ثعبب نل نأ ©

 . ةحتفلاب بوصنم حيرص هب لوعفم

27111 7 2 
 © انهشوادَخ سرح كم اهني لنص 1
 ريم ءنذاو لعفلاب شم ديكرتو بصن فرح : نإ . ةفطام والا: اّنأو ©

 . «نا» ريخ بصن لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 ريمض انا و انب هلصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ءامسلا انسمل ©

 عامتساو ءامسلا غولب انبلط ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 . اهلها مالك

 ةبئاغلا ريمض «اه» و اهيارعا برعتو «انسملا ىلع ءافلاب ةفرطعم : اهاندجوف ©

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم

 يضام لعف يهو دجول ناث هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا: تكلم ©

 نم اهل لح ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم

 . يه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلا بئانو بارعالا

 - تعن  ةفص :ًاديدش .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم زيي : ًاديدش ًاسرح ©

 ىلع «ًادادش» لقي مو ًايوق يا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاسرحل

 . «سارخلا» ىنعم يف درفم مسا «سرحلا» نال درفملا ىلع ليق لب ىنعملا



 . اهبارعا برعتو «ًاسرح» ىلع واولاب ةفوطعم : ابهشرو ©

 اهنا قف ةكربس نانا ٠
 4+ اكسصتاهو

 ىلعأ ينبم ضقان ضام لعف : انك . ةقباسلا ةيآلا يف تبرعا : انك اًنأو ©
 ! ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض هانا و انب هلاصتال نوكسلا

 .. «نأ» ربخ عفر لحم يف «ذعقن انك» ةلمجو «ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا

 , عراضم لعف يهو «ناك» ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اهنم دعقن ©

 : راج : اهنم . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 1 . دعقنب قلعتم رورجمو

 | وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا لع بوصنم ناكم مسا : عمسلل دعاقم ©

 ! . دوعقلا نم قتشم دعقملاف هلماع ردصم نم غوصم هنالإوا دعقل لومعم

 ماسالا لج نم بيشلاب يشل نم ةياص عاقل له اهيف دين نك

 ْ . ةكئالملا مك ىلا علا قارتسا

 رف لع يف هيج طرخلا لعف نم ةلمجلوًادتبس

 نوكس همزج ةمالسعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضضم لعف : نآلا عمتسي ©

 . ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ء ءانشلال رسكلاب كرح يذلا هر

 1 . بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم نامز فرظ:: . وه هريدقت

 ' ةمزج ةمالعو «هؤازجلا طرشلا باوج يهو «عمتسيا بارعا برعت : هل دحب ©

 . ًادضأر يا ًادصرب قلعتم وا دجيب قلعتم رورجتو راج : هل . رهاظلا نوكسلا
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 دصر . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًادصر ًاباهش فو

 «دصرلا» نوكي وا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاباهشل - تعن  ةفص

 مجرلاب نيدصار باهش يوذ ىنعم ىلع دصارلل عمج مسا «سرحلا» لثم
 . مهنومجري نيذلا ةكئالملا مهو

 ٠١ كك ييدك فلة يق كيكو ©
 . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةئماثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : يردن ال انأو ©

 ريمض لعافلاو او لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يردن

 لوعفم بصن لح يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 . «؟يردن»

 لعف : ديرا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : رش . ماهفتسا ةزمه ةزمهملا : ددرأ ىشنأ ©

 اناوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام

 . ربخ عفر لحم يف ؛ديرا» ةلمجو وه هريدقت |

 ' نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . رج فرح ءابلا : ضرألا يف نمب ©

 رورجمو راج : ضرالا يف . ديرأب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف

 «ضرالا يف رقتسا» ةلمجو رقتسم وه وا رقتسا هريدقت فوذحم لعفب قلعتم

 . بارعالا نم احل لحم ال لوصوملا ةلص

 لعف : دارا .ماهفتسا ةزمهب ةقوبسم اهنال  ةلصتملا مأ  فطع فرح : دارأ مأ ©

 ءابلاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض ؛مه» و رج فرح ءابلا : ادشر مهبر مهب ©

 ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف : بر . دارأب قلعتم رورجملاو راجاو

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًادش شر . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 . ةحتفلا
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 ١١ ادب[ ط خصل نوذاكو ايما :©
 - نيملكتملا ريمض - لضتم ريمض «انا و رج فرحا : نم ٠ . تبرعا : انم اًنأو ©

 . مدقم ريخب قلعشم رورجلاو واحلاو نسب رج لح يف نوكسلا لع ينجم

 ..نأ ريخ عفر لحم ف «نوحلاصلا ان انما ةيمسالا ةلمحلاو

  ضوع نوذلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عرفرم رخؤم' ادلتبم: نوحلاصلا ©
 ْ . دزفملا يف ةكرحلاو نيوثتلا نم

 | فذحف موق .انمو يا: «نوحلاصلا انم» ىلع واولاب ةقوطعمل : كلذ نود انمو ©
 قلعتم ةيفرظلا لع بوصنم ناكم فرظ :.نود . فونصوملا رحؤملا أدتبملا
 ! ىلع اينبم ةراشا مسا : ذا . فاضم وهو فوذحملا فوصوملا موقل ةفصب
 ' انم ئنعمب باطخلل فاكلاو دعبلل ماللاو ةفاضالاب رنج لحم يف نوكسلا

 : يا ةلزنم نيحلاصلا نم لقا مه نم يأ كلذ نود موق انمو نرحل اصلا راربالا

 . نيحلااطلا يا حالصلا يف نيلماعلا ريغ

 : : انك . تارغالا نم امل لحم ال  ةينايب وا  ةيريسفت ةلمجلا: فئارط انك ©

 ' ريمض - لضتم ريمض ةان» وءانب هلاصتال نوكسلا ىلع ينم ضقان ضام لعف
 اهزبخ : قئارط . ؛ناكا مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا
 1 يأ - لعأفم - نزو ىلع فرصلا نم عونمم هنال نوني مو .' ةحتفلاب بوصنم
 تناك وا راحجلا فذحب ةفلتخم قئارط يف انك وا ةفلتخم ةقرتفم بهاذم يوذ انك

 ' فاضملا ريمضلا ةماقاو قئارطلا وه يذلا فاضملا فذح ىلع قئارط انقئارط
 : . هماقم هيلا

 عمج يهو ةجتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم قئازطل أ تعن  ةفص : ا!ددق ©
 : ىنعم ىلع ًاليلد ددقلاب قئارطلا تفصوو «عطق» نم ةعطقلاك ؛دق» نم ةدق

 . قرفتلاو عطقتلا



 ١١ هد كلو 2

 لعافو 00 للا

 . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض ازجسعنا

 يف . ةحتفلا هبصن ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ضرألا يف هللا ©

 ضرألا يف نينئاك هزجعن نل يا ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ضرألا
 . اهيف انك امنيا

 ءاهلاو اهبارعا برعتو «هللا زجعن» ىلع واولاب ةفوطعم : ًامره هزجعت نلو ©
 يف ردصم : ًابره . هب لوعفم بصن لح يف مضلا لع ينبم لصتم ريمض
 . ءامسلا ىلا اهنم نيبراه هزجعن نلو يا لاخلا عضوم

 مطفي بْن هم طفل عميس كأنو ١
 © انرأك

 «انعمس١ ةلمجو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ىدهلا انعمس امل انأو ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : امل . ةفاضالاب رج لحم يف

 عناج طرش مسا املا نوكت وا «نا» ربخ عفر لحم يف «انمآ» ةلمحو بصن لحم

 ةلمجلا نوكت ةلاح ا هذه ينو باوجلاب ًاقلعتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم
 بوصنم هب لوعفم : ىدهلا . «نأ» ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلاب

 لعف يهو بارعالا نم ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : هب انمآ ©
 - نيملكتملا رريمض  لصتم ريمض ؛ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 يا انمآب قلعتم رورجتو راج : هب . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 . نآرقلاب يأ ىده لاب

 كك ا



 ' عفر لمح يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسا ءافلا : نمف ©

 ٍْ . «نم» ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو أدتبم

 | نوكس همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عياضم ل عف: هبرب نمؤي ©
 : قلغتم رورجمو راج : هبرب .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ ْ

 00 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو نمْوِي

 ! ءافلاو نمب مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش ثاوج ةلمجلا : فاخي الف ©
 ١ عرابضم لعف : فاخي . ا لمع ال ةيفان : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو

 ٠ هيف رتتسم ريمض لعافلاو ءافلاي نرتقم الب يفنم ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 : وهف هريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف «فاخي ال»:ةلمجو وه هريدقت ًازاوج
 ا . فئاخ ريغ رهف يا فاخي ال

 . ًاصقن ْيا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاقهر الو ًاسخي «©

 ىلع ةفوطعم : ًاقهر . يفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا
 / سخي ءازج وا هقحلت ةلذ وا (ًلظ وا هقحل ًاصقن يا اهبارغا برعتو ؛ًاسخبا

 ..امهؤازج فاخي الف دحا ملظ قهر الو ًاقح ًادحا سخي مل هنال قهر الو

 ١ اًدَسَراوَك كبل وطرق ةويتنل اك . ©
 , ةميركلا آلا يف تيرعا : ا انمو نوملسملا انم اًنأو ©

 . قحلا نع نورئاجلا نورفاكلا يأ .ةرشع ةيداحلا

 . ىلع ينبم ضام لعف : ملسا . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ملسأ نمف ©

 ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو طرشلا لعف هنال نمب مزج لحم يف حتفلا
 : . وه هريدقت

 : لحم يف ءاقلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : ًادشر اورحت كئلوأف ©

 1 ىلع ينبم اش 0 ءالما طرشلا ا ٍِق 3 ءافلاو نمب موج

 | ةلاد ةحتفلا تيقبو ةعامجلا ١ واوب هلاصتاو يا ءاقتلال ا فلالا ىلع

 ا



 0 اا جب ا

 لحم يف «ًادشر اورحت» ةلمجو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : :ًادش

باطخ فرح «كتلوأ» يف فاكلاو «كتلوأ» ربخ عفر
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 © 2 ذاك كف َنوطَِقْلاَمَأَو

 تيمسو ليصفتو طرش فرح : امأ . ةيفانئتسا واولا : نوطساقلا اًمأو ©

 ًادتبم : نوطساقلا . اهقرافت ال باوجلل ةطبارلا ءافلا نال طرش فرح

 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنالو واولاب عوفرم

 ٠ نوملاظلا يا درفملا

 لع ينبم صقان ىضام لعف : اوناك . «امأل باوج يف ةعقاو ءافلا : اوناكف ©

ل مسا عفر لحم يف لصتم ريمض زاولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا
 («ناكا

 أدتبملا ربخ عفر لح يف اهربخ عم ةاوناك» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةقراف فلالاو

 . «نوطساقلا»

 هرج ةمالعو ماللاب رورجم مسا : منهج ٠ رج فرح ماللا : ًابطح منهجل ©

 راجلاو . ثينأتلاو ةفرعملل فرصلا نم عونمت هنال ة ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا

ق ًابطحخل ةفص فوذحمب وا اوناكب قلعتم رورجملاو
 . ًالاح راصف هيلع مد

 . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخخ : ًابطح

 "٠ ََسكئْم تيشيرت اءاونقتسآٌؤآو ©
 نأشلا ريمض اهمساو ةليقشلا «َنأ» نم ةففخم : نأ . ةفطاع واولا : نأو ©

 ةلمج اهربخو هناو يا ثيدحلاو نأشلا نا يا همسا بصن لحم يف فوذحملا

 نا يحوا يا ولب نأ نم هلصف بجو دقو ءاعد ريغو فرصتم اهلعف ةيلعف

 بصن فرح وهو فئنخملا «نأ» ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو ثيدحلاو نأشلا

 . لعفلاب هبشم ديكوتو



 ترسك دقو - عانتمال عانتما قرح مزاج ريغ طرش فرح : اوماقتسا ول ©

 'ىهو بارغالا نم اهل لحم ال ةيئادتبا «اوماقتسا» ةلمجو نينكاسلا ءاقتلال واولا
 لحم يف لضتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 ةقيرطلا لع ندا ماقتسا ول يي اماقتساب قلعتم رورجمو رامج ؛ ةقيرطلا ىلع ©
 . لثملا

 مالا بارمالا نم ا لع ال عناج ريغ طرش باوج ةلمسجلا : مهاثيقسأل ©
 و ا هاا نوكسلا لع يني ضاع لكك نسا و و اولا باوج يف ةعقاو
 ريمض «مه» و لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا

 . لوا هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا

  ةفصأ : ًاقدغ . ةحتفلا هبصن ةالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ًاقدسغ ءام ©

 : انعسولو مهيلع انمعنال ىنعمب ًاريثك يا ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ءامل - تعن -

 0 1 . مهقزر

 * 2161 كيور طز طين ويلا
 ايس اسال نتفن . ليلعتلل رج فرح اللا : هيف مهنتفنل ©

 : ًابوجو هيف تتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم
 ! راجن : هيف . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه و نحن هريدقت
 ٠ ةرمضملا «نا» ةلص هيف مهربتخن يا ؛هيف مهنتفن» .ةلمجو منهنتفنب قلعتم رورجمو
 رج لخم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضما هنا" و 'بارعالا نم اهل لحم ال

 ' 1 . انيقسأب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب

 عم ةرشعةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا :' هر ركذ نع ضرعي نمو«
 ٠ ةرشكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : . ىنعملا فالتخا

 لع دصي نمو يأ ةاضالاب رج لع يف لصحم ريسف هاو فاضم ردو
 : . هيحو نع وا هتظعوم نع وا هبر ةدابع

 كا



 بارعالا نم اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ةلمجلا : هكلسي ©

 نوكس همزج ةمالعو نمب موزجم - هؤازج - طرشلا باوج عراضم لعف يهو
 ينبم لصتم ريمض ءالاو وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ
 . هلخدي يا لوا هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع

 لصاالاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ًادعص ًاباذع«

 هلوقك هيلا لعفلا لاصياو راجلا فذحب اما نيلوعفم ىلا يدعف باذع يف

 - تعن  ةفص : ًادعص . «هلخدي» ىنعم هنيمضتب اماو «هموق ىسوم راتخا#

 دعصتي هنال باذعلا هب فصو ردصم وهو ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاباذعل
 . بذعملا

 © اكينْوت مول لقد أَو 18

 .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةفطاع واولا : هلل دجاسملا ناو ©

 قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : هلل ٠ ةحتفلاب بوصنم («نا» مسا : دجاسملا

 اهريخو اهمسا نم اهزيح ينام عم «نأ» و . هللاب ةصاخ يا «ناا ربخب

 ةفوطعم اهنال عفر لحم يف ىلوالا ةميركلا ةيآلا يف «يلا يحوأ» ىلع ةفوطعم
 نآلا' ىنعم ىلع بصن لحم يف وا «ىحوملا» ةلمج نم اهتال عوفرم ىلع
 . اوعدت الب ةقلعتم ماللا نا ىلع «دجاسملا

 يا : اوعدت ..:ةمزاج ةيهان : ال . ةيبيس وا ةيفانتسا ءافلا : اوعدت الف ©

 ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف اودبعت
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحع يف لصتم

 ىلع لدي ةيفرظلا ىلع بوصنم  ناكم فرظ هيف لوعفم : ًادحأ هللا عم ©
 هيلا فاضم :ةلالجلا ظفل هللا .فاضم وهو اوعدتب قلعتم ةبحاصملاو عاتجالا
 بوصنم هب لوعفم : ًادحأ . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم

 . هتدابعل ةصاخ اهنال دجاسملا يف يا ةحتفلا هبصن ةمالعو
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 ظ *» يولع دؤؤكياوذاك نعيم بيراك ١
 . برعتو ىلوألا ةميركلا ةيآلا يف ؛هنأ» ىلع وارلاب ةفرطعم : ماق امل هَّنأو ©

 ينبم ضام لعف : ماق . ةرشع ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف .تبرعا : امل . اهبارعا

 . (86) دمحم ميركلا لوسرلا يا حتفلا ىلع

  هيلإ فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم لعاف : هللا دبع ©

 1 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم

 ! عراضم لعق يهو هللا دبعي ىنعمب لاح بصن لحم يف ةيلغفلا ةلمجلا : هوعدي ©
 | لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 ا . هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض ءاهلاو

 ' واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ةبراقملا لاعفا نم صقان ضام لعف : اوداك ©

 , ةيلغفلا ةلمجلاو ةقراف فلالاو اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا

 ١ ْ . هريم بصن لح يف هدعب

 ' يف لصتم ريمصف وارلاو نونلا توبثب عيفرم صقان عياضم لعف : نونوكي ©
 . همسا عقر لح

 ! بوصنم «نوكي# ربخ : ًادبل . نونوكيب قلعتما رورجمو راج : ًاديل هيلع ©

 جب ني هاجم نما اع بجست يال هيلع ناومحدزي يا ةحتفلاب
 . ضعب قوف هضعب دبلت ام يأ «ةدبلا

 ظ © اعَويُذرْفأ يقرر 76
 ' . ةفوفكمو ةفاك : اهنا . مه لق يا ىلوالا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : امنإ لق ©

 , لعافلاو لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عزاضم لعف : يمر وعدأ ©
 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : يبر . انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 ' ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحعفلا
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 , ةفاضالاب رج لحم يف ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو

 اك لمع ال ةيفان : ال . ةيفانئتسا وا ةفطاع واولا : ًادحأ هب كرشأ الو«

 . هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلا هعفر 0 «اوعدا» بارعا برعت : كرشا

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : . كرشا الب قلعتم رورجبو راج

 . ةحتفلا

 ات 07 كم 4

 انتيرالو ادَص يمال ْفِإَزُك 55د

 00 سل

 «جسأ نم ندعي انو هذا و ذا ربخ عفر لح ين ةيلعفلا ةلمسجلا : كلمأ ال ©

 هريدقت ارجو راسم ريع لاق او ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : كلما

 , انآ

 . ًايغ يا ٠ ةحبتفلاب بوصتم هب لوعفم : :ًارض

 ةفوطعم : . يفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : ًادشر الو ©

 . ًاعفن يا ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ًارض» ىلع :

 © [كفونوذ نك لوذَعأ آمن لْنِإف 7 تر ع وس 1 سار هاد
 ينا لق» ةلمج يا ةميركلا ةيآلا هذهو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : يثإ لق ©

 ضرتعا ةيلاتلا ةميركلا ةيآلاو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا نيب ةيضارتعا «اهدعب امو

 ٍنم ًاءوس هب دارا نا هللا نا ىنعم ىلع هسفن نع ةعاطتسالا يفن ديكأتل اهب

 ًاذالم هنود نم دجي وا دحا هنم هريجي نا حصي مل امهريغ وأ توم وا ضزم

 . هيلا يوأي
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 مج قو لع يف كوش لعاب يقلل لمدلا نم سلا: ينييجف نا ©

 ,ريمض ل لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا ؛ نون نونلاو ةحتفلا ةبصن ةمالعو نأب

 أ ١ . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف ملكتملا

 .لعاف : دحأ . (ريجيا لعفلاب.قلعتم ميظعتلل رورجيو زاج :. دحأ هللا نم ©
 أ . ةمضلاب عوفرم

 ا. ريمسق لعافلاو اهبارصا برعتو ؛ينري نلا لع واوا ةفوطعم : دجأ نلو ©
 ا : . انا هريداقت ًابوجو هيف رتتسم

 أ يف لصتم ريمض ءاهلاو دجا نلب قلعت رورجيو راج : :ًادحتلم هنود نم ©
 يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًادحتلم .!ةفاضالاب رج لحم
 ظش | . هيلا أجلأ أجتلم

 ' ةمالغو بوصنم «ًادشر» نم الإب ىتثتسم : ًاغالب . ءانثتسا ةادا : ًاغالب الإ ©
 أ نم ًالدب نوكي نا زوجيو . هللا نم ًاغالب الا كلما ال ينا ةحتفلا هبصن
 نأ الإ ىجننم هنود نم دجا نل يا اه لمع ال رصح ةادا ؛الا» و «ًادحتلم»
 ' نوكيف ًاغالب غلبأ ال نأ : هانعمو . ال 0نأ» نوكت وأ هب ينلسرأ ام هنع غلبأ
 0 . هسنج نم فوذحم لعفب ردصملا ىلع ًابوصنم غالبا

 ! اخالبل ةفوذحم ةفصب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هتالاسرو هللا نم ©
 ١ «ًاغالب» ىلع واولاب ةفوطعم : هتالاسرو . ًادافتسم وا نم ًانئاك ًانغالب ئنعمب

 . ريحا لاسلا ثنا عمجي ةقحلم اهنال ةحتفلا نم الدب ةرسكلاب ةيوصنم
 , رايتلا تالاسرلاو غيلبتل الإ مكل كلمأ ال يأ ةفاضالاب: رج لحم يف لصتم

 . اهب ينلس
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 مزاج طرش مسا : نم . ةيفانعتسا واولا : هلوسرو هللا صعب نمو ©

 لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : يصعي . «نم» ربحت عفر
 هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح  هرخا فذح همزج
 . ةفطاع واولاو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . وه
 لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هلوسر

 يف ءافلاب نرتقم ناب قوبسم مزاج طرش باوج ةلمجلا : مثهج راث هل نإف ©

 ديكوتو بصن فرح : نا . طرشلا باونج يف ةعقاو ءافلاو نمب مزج لحم
 اهمسا : ران . مدقملا نا ربخب قلعتم رورجمو راج : هل . لعفلاب هبشم

 ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : منهج . ةحتفلاب بوصنم

 . ثينأتلاو فيرعتلل فرصلا نم عونمم هنال ةرسكلا نم الدب

 ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو عمجلا ىنعمب اهنال «نم» نم لاح : نيدلاخ ©
 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال

 ىلع لدي نامز فرظ : ًادبا . نيدلاخب قلعتم رورجمو راج : ًادبأ اهيف ©
 . ةيفرظلا ىلع بوصنم لابقتسالاو رارمتسالا

 مس

 © انضر [ْفعْصأ نمو نوع موراي + ١"
 نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . ةياغو ءادتبا فرح : اوأر اذإ ىتح ©

 قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم نمضتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 فلالا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوأر . هباوجب

 هيلع ةلاد ةحتفلا تيقبو ةعايجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا

 لحم يف ؛اوأر» ةلمجو ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 . فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج
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 ' . هي لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لؤصوم مسا : نودعوي ام ©
 ' ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نودعوي

 نما لحم ال لوصوملا ةلص ؛نودعويا» ةلمجو لعاف بئانب عفر لحم يف لصتم
 هلال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا عجارلا دئاعلاو بارعالا

 . ةمايقلا موي وا ردب موي نم هنودعوي ام ريدقتلا هب لوعفم

 .ءافلاو بارعالا نم ا لحم ال مناج ريغ طرش باوج ةلمججلا : نوملعيسف ©

 ' واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي : طرشلا باوج يف ةعقاو

 ْ ْش ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 يلوعفم دسم تدس بصن لح يف ةيمسالا ةلمجلا : ًارصان فعضأ نم ©

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم . «نوملعي#

 | لع .فرصلا نم عونمم هنال نوني ملو ةملاب عرفرم «نم# ربخ :فعضا

 «نم» نوكت وا ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًارصان . لعفلا نزوبو لعفا نزو

 :و «نوملعي» لعفلل هب ًالوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ًاينبم ًالوصوم (ّسا
 ' ةلص «فغضا وه» ةيمسالا ةلمجلاو وه هريدقت فوذحم أدتبم ريخ «فعضا"
 0 .' اهل لحم ال لوصوملا

 ,يا اهبارعا برعتو «ًارصات فعضا» ىلع واولاب ةفرطعم : ًاددع لقأو ©
 . كلذ ذقيح نوملعيسف

 و 27 جمس <

 © 200 5 اكيَزاَد دانِإَف 0

 :٠ يردأ .'ةيفانلا «ام» ىنعمب ةلمهم ةففش : نأ | ١ تيرعا : يردأ نإ لق ©

 'لعاقلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف

 هب لوعفم بصن لح يف ةيلعفلا ةلمجلاو انا هريدقت ًابزجو هيف رتتسم ريمض

 . - لوقلا لوقم

 هسآاةا



 أدتبم : بيرق . ال لمع ال ماهفتسا ةزمه ةزمهلا : نودعوت ام بيرقأ ©

 مسا : ام . ماهفتسا ةزمهب قوبسم هنال ةركتلاب ءادتبالا زاجو ةمضلاب عوفرم
 يف تبرعا : نودعوت . أدتمملا ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 يلوعفم دسم تدس بصن لخم يف ةيمسالا ةلمجلاو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 ١ . ؟يردا»

 ةزمهب ةقوبسم اهنال ةلصنملا ؛مأ» يهو . فطع فرح : يبر هل لعجي مأ ©

 .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ؛يردا» ىلع فوطعم عراضم لعف :لعجي . ماهفتسا

 هنال ًالاح بصن لحم يف نوكي نا زوجيو لعجيب قلعتم رورجبو راج : هل

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : يبر . هيلع ًامدقم ًادمال ةفوذ ةفصب قلعتم

 ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع

 . ةفاضالاب رج لحم يف - ملكتملا ريمض  لصتم

 - دعوملا يا وها يردا ام يا .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًادهأ ©

 ؟ ةياغ هل تبرض لجؤم ما ةعاس لك يف عقوتم لاح

 0000 2-0 داي 0

 ١" اه يعطهطالف بيمارلع ©
 - ًاتعن  ةفص نوكي نا زوجيو وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : بيغلا ملاع ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 عراضم لعف : رهظي . ال لمع ال ةيفان : ال . ةيفانتسا ءافلا : رهظي الف ©

 . علطي الف يا وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو رهظي الب قلعتم رورجبو راج : ادحأ هبيغ ىلع ©
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًادحا . ةفاضالاب رج
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 ا 2 م 3 تا وو در ل

 45 اص وِلَحْرِم ِهِلَحْن ويدي نيب نم دكر ”/

  كرخ يذلا نوكسلا لع يئبم لوصوم مسا : نم . ءانثتسا ةادا : نم الإ بلل

 أ«دجأ» و ةدحأ» نم الدب ىنثفتسم بصن لحم يف نينكانملا ءاقتلال ركل

 . عمجلا :ىنعمب انه وهو لقعي نمل مسا هنال عمجلاو دنحاولا هيف ىوسي
 ؛- عجارلا  ذئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال هتلص «نم# دعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 . هاضترا نم ريدقتلا هب لوعفم هنال لحملا برصنم ْفوذحم لوصوملا ىلا

 رئعتلل فلالا ىلع ردقملا جتفلا لع يثبم ضام لعف : لوسر نم ىضترا ©

 !رورجمو راج : لوسز نم . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعالاو
 . ينايب رج فرح «نم» مال «نم» لوصوملا مسالا نم ةفؤذحم لاحب قلعتم

 . ىضترم لوسر نم هنوك لاح : ريدقتلا

 هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . انه ليلعتلا ديفت ةيفانتسا ءافلا : هثإف ©

 .ةلعججاو «ذا مسا بصن لمع يف مضضلا ىلع ينبم لصتم ريمسض ءاهلو لعفلاب

 . هربخ عفر لح يف هدعب ةيلعفلا

 هيف رقتسم يمض لعافلاو ةمضلاب عيفرم عراضم لعف : نيب نم كلسي ©

 . كلبسيب قلعتم رورجمو راج : نيب نم .. وه هريدقت ًازاوج

 .نونلا تفذحو ىنثم هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : هيدب ©

 ىضتزا نم يدي يا ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريم ءاهلاو ةفاضالل

 . ةلاسرلل

 ريع ءفلو اهلرعا برعتو هيدي نيب نما ىع اراب ةقوطعم ؛ هفلخ نمو ©

 ةككاللل نم ةظفح يا ةحتفلا هبصن ةمالصو بوطصتم هب لوعفم : ًادصر ©

 . هيلإ هب يحوأ ام غلبي ىتح. نيطايشلا ننم هنوظفحي
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 ات ويارا يور سر اوتبا دك نارك ا كَل اود م
 سرس

 4© اروي

 ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : ملعي . ليلعتلل رج فرح ماللا :. ملعيل ©

 وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب

 بارعالا نم ا لحم ال ةرمضملا (نأ» ةلص «ملعي» ةلمجو . هناحبس هللا يأ

 يلوعفم دسم دس بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم «نااو

 . «ملعي»

 رتتسم نأش ريمض همساو لعفلاب هبشم فرح ىهو ةليقفلا نم ةففغ : دق نأ ©

 مساو قيقحت فرح دق . عفر لحم يف دقب تلصف ةيلعف ةلمج هربخو هنا هريدقت

 . اه لحم ال «نأ» ةلص اهريخخو «نأد

 لصتم ريمض واولاو عاجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوقليأ ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لح يف

 نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مهير تالاسر «

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : بر . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنال ةحتفلا

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو

 . ةفاضالاب

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : طاحا . ةفطاع واولا : طاحأو ©

 . ملعي ىلع ةفرطعم «طاحأ» ةلمجو وه هريدقت ًاناوج رتتسم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح ءابلا : مهيدل امي ©

 ىلع ينبم ناكم فرظ : ىدل . طاحأب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج
 (مهاو . فاضم وهو ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم بصن لحم يف نوكسلا

 ال عئارشلاو مكحلا نم لسرلا دنع اب يأ ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض
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 'ىلع:ًالوا دحو دقو ءايبنالا ىلع دوعي ؛اوغلبا» يف ريمضلاو ءيش اهنم هتوفي
 راف هل نافا هلوثك ىنملا ىلع عج مث ؟هفلخ نمي هيلي نيب نما هارش يف ةنلا

 لمشلا ءانب ةمالعو ابارعا برعتو («طاحأ) لع واولاي ةفوطعم : ىصحأو ©

 . طيضو يا رذعتلا اهروهظ نم عم فلالا لع ةردقملا ةحتفلا

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 لوغفم وا ًاروصح ًادودعم ءيش لك ظبضو يا ةحتملاب ة ةيوصنم لاح : ًاددع ©

 . ءاصحا ءيش لك ىصحاو ىنعم يف - ردصم  قلطم

 داع د

-71١8- 



 * لمزملا ةروس بارعإ »

 ١ ليزي «
 © ءادن ةادأ : لمزملا اهبأ اب .

 ةملكلا نأل ينأل - تعن  ةفص : :لمزملا . ةدئاز هيبنتلل ريمض «اهدو

 لمزتتملا هلصأو . اهلحمل ال «يأ» ظفلل ًاعابتا ةمضفلاب عوفرم ىدانملاو .

 بوثلاب ففلتملا اهأ يأ «رثدتملا» يف رثدملا همحنو يازلا يف ءاتلا تمغدأ .

 . ًافيرشتو هل ًاماركإ ءادن همساب بطاخي ملو ميركلا لوسرلا وهو

 . بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم يأ
 همم
 . ةقكسم

01000101 

 © ٌدْقاِلرَيَو
 نينكاسلا ء ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : 0

 بوصنم هب لوعفم : ليللا .٠ تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . ليللا ةالص مقأ يأ ةحتفلا ةبصن ةمالعو

 ةمالعو بوصنم «ليللا» نم الاب ىننتسم : ًاليلق « ءانثتسا ةادأ : ًاليلق الإ ©

 لدب «فصنلا» نأل «فصنلا» نم ىنئتسم وأ . هنم ًاليلق الإ يأ ةحتفلا هبصن

 اقتلال «مق» واو تفذحو ليللا فصن نم لقأ مق : ىنعمب «ليللا» ن

 . ًافيفختو نينكاسلا

 © يقمع نو أ هب

 ريمسع ءاغاو ةحتفلا اهبصن ةمالصو اهلثم ةيوصتم «ريللا» م لب : هفصن ©
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 , نأ لوجيو ليللا فصن نم لقأ مق : ىنعمب ةفاضالاب رثج لحم يف لصم
 فوذع لعفل هب الوعفم نوكت نأ لمتحي وأ ؛ًاليلق» نمًالدب '؛ («فصنا» 0

 لا ءانب ةمالعو اهبارعا برعتو («مق١ ىلع رييختلل وأب ةفوطعم : صقنا وأ ©

 : . نينكاسلا ءاقتلال (وأ» واو رسكو هرمخآ ىلع رهاظلا نوكسلا

 ' ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاليلق . صقناب قلعتم رورجتو راج : ًاليلق هنم ©

 - 22 و 2 2

 © دا ايف ِهيلَعدِروَأ 3
 ."اهبارعا برعتو «صقنا وأ» ىلع رييختلل وأب ةفوطعم : هيلع دز وأ ©
 | يف «ليللا:مق» بارغا برعت : نآرقلا لتر . ةفطانع ؤاولا : نآرقلا لقرو ©

 ' فورحلا نييبتب ةدؤتو لسرت ىلع نآرقلا ةءارق نسحأو يأ . ةيناثلا ةيالا

 . تاكرحلا عابشأو

 00 كييف يمقن هه

 : نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ ©

 1 . نإ مسا بصن لحم يف

 ْ فرح : نيسلا «نا» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : كيلع يقلتس ©
 : ءايلا ىلع ةرذقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يقلن  لابقتسا
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 رورجمو راج : كيلع . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل

 - تعن  ةفص : ًاليقث .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاليقث ًالوق ©

 يهاونلاو رماوألا نم هيف امو نآرقلا «ليقثلا لوقلا»» .ةحتفلاب ةبوصنم ًالوقل
 . فيلاكتلاو

 «© قزق طودَكأ اندر * 2 او ار ا 7 2 ل
 «نا» مسا : ةئشان . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ليللا ةثشان نإ ©

 .ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب ورجم هيلا فاضم : ليللا . ةحتفلاب بوصنم

 تاعاسلا يه ليقو . ةدابعلا ىلإ اهعجضم نم ضهنت يأ أشنت سفنلا. يأ

 . ليللا نم ىلوألا

 عفر ريمض : يه ؛«نا» ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : أطو دشأ يه ©
 عوفرم «يه) ربخ : دشأ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم

 ليضفت ةغيص «لعفأ» نزو ىلع فرصلا نم ةعونمم اهنأل نونت مو ةمضفلاب

 ىلع لقثأ وأ مدق تابث دشأ يأ ةحتفلاب بوصنم زييمت : أطو . لعفلا نزوبو

 . ًامايق دشأ وأ راهنلا ةالص نم ىلصملا

 دشأو يأ . اهبارعا برعتو ؛أطو دشأ» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاليق موقأو ©
 . ًالوق وأ ًالاقم

 8 كو 0 ش

 © ٌيوْطاخسرَباِفََدِإ 7
 رورجمو راج : كل . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : راهذلا ِق كل نا ©

 وأ «نا» مساب قلعتم رورجتو راج : راهنلا يف . مدقملا «نا» ربخب قلعتم
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 ا- كعن  ةفص : اليوط . ةحتفلاب بوصنم ن١ مسا: ًاليوط ًاحيبس ©

 ”دجهتلاب كيلعف كمونل ةحارو ًاغارف يأ ةحيفلاب اهلثم ةبوصنم ًاحبسل

 . اليل

 «© يقندإلقوير م سارحناو ١ رجس حس اس 2 ير عمر
 لترو) بارعا برعي : اهدعب امو . ةفطاع وارلا : كمر مسا ركذاو ©

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : كبر .. ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نآرقلا

 /- بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو ةرثسكلا هرج ةمالعو
 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 ! : هيلا. اهبارعا برعتو 'ركذا» ىلع راولاب ةفوطعم : ًاليتبت هبلا لتبتو ©

 أهنأل: هلماغل دكؤملا ردصملا نع بئان : ًاليتبت . لتبتب قلعتم رورجمو راج
 ! ىنغم نا ليقو «ًالتبت» لصألاو ةدابعلاب هيلا عطقناو يأ . قاقتشالا يف هيقالم
 . لصاوفلا قحل ةاعارم هانعم ىلع هب ءيجف كسفن لتب «لتبت»

 ص د 7 ٍس سار م7

 « ديكو: انوه لاملإال بولو قزئانَي 4
 حدملا ىلع عوفرم وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : برئغملاو قرشملا بر ©

 ! . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :! قرشملا . ةمضفلاب

 . اهبارعا برعتو «قرشملا» ىلع واولاب ةفرطعم : برغلملاو

 لحم ف حتنفلا ىلع ينبم «ال» مسا : هلا . سنجلل ةيفان : وه الإ هلإ ال ©
 ' . ءاتعشا ةأدأ : الإ: مولعم وأ دوجوم هريدقت ًابوجو فوذحم اهربختو بصن

 .نأل.«هلإ ال»:عضوم نم لدب عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفتم ريمض وه
 :ناكل ًابصن ىنثتسملا عضوم ناك ولو ءادتبالاب عفر هيف تلملع امو ؛ال» عضوم

 . هايإ الإ



 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : هذختا . ةيببس ءافلا : ًاليكو هذختاف ©
 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 هبصن ةمالعو بوصنم ِناث هب لوعفم : ًاليكو . لوأ هب لوعفم بصن لح
 . راهظإلاو رصنلا نم كدعو امب ًاليفك يأ . ةحتفلا

 ٠١ كيج جمضأو نووي معرَو ©
 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ربصا . ةفطاع واولا : ريصاو ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسمريمض

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : نولوقي ام ىلع ©

 عراضم لعف : نولوقي . ربصاب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىلعب رج لحم
 «نولوقي) ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو « بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص

 زوجيو . هنولوقي ام : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض

 . بارعالا نم اهل لحم ال اهتلص «نولوقيا ةلمجو ةيردصم «ام» نوكت نأ

 كيف مهوق ىلع : ريدقتلا . ىلعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «اماو

 . كنيد يفو

 نيبئاغلا ريمض !مهلو اهبارعا برعتو ؛ربصا» يلع راولاب ةفروطعم : مهرجهاو ©
 . هب لوعفم بصن لحم يف

 - ةفص : ًاليمج . ةحتفلاب بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ًاليمج ًارجه ©

 . ًاضيأ ةحتفلاب ةبوصنم ًارجحل تعن

 ٠١ يق ْمهْلسوَدكلالو يب لوفو »*
 ءايلاو ةياقولل نونلا . اهبارعا برعتو ؛ريصا# ىلع واولاب ةفوطعم : يفرذو ©
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 , ةمالعو بوصنم هعم لوعفم : نيبذكملا . ةيعملا واو : واولا : نييذكملاو ©

 وأ درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن

 3 ينعدا يأ «ينرذ» يف ءايلا ريمضلا ىلع فطعلا واوس ةفوطعم نوكت

 ١ : مهب ليفك انأف يل نيبذكملا

 عمجيب ةقحلم اهنأل اهبارعا برعتو  نيبذكملل - تغن  ةنغص : ةمعتلا يىلوأ«

 , ال اووذا ىنعمب عمج يهو . ظفلت الو واوب بتكت ةملكلاو ماسلا ركذملا

 | فاضم : ةمعنلا . بحاص ىنعمب وذ : ةدحاو عمج مسا يه ليقو هل دحاو

 : . معنتلا باحصأ يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب ورجج هيلا

 ردصملا ثعن  ةفض .: ًاليلق ؛مهرجهاو» بارعا بربعت : ًاليلق مهلهمو © ٠
 . يأ فوذحع نامز فرظل ةفص نوكت وأ . ًالاهمإ مهلهماو يأ فوذحم |

 0 ا . ًاليلق اتقو وأ ًانامز مهلهمأو

22 01 0 202 15 17 
 ا اا

 ريمض «اناو . فاضشم وهو مدقملا «نا» ربخب قلعتم.بصن لحم ين نوكسلا

 0 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكبسلا ىلع يتبم لصتم

 .داولاب ةفوطعم : (يحج . ةحتفلاب بوصنم «نأ) مسا اًميحجو ًالاكنأ ©

 , «ةيهتلم انو ةليقث اديق اندنع نأ يأ . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ًالاكنأ» ىلع

 ْ . ديق يأ لكن : اهدرفم

 2220 سك هس سمر

 © امل اَباَذَوَوَصْعد ماو ٠١
 :اماغطل - ثغن  ةفص : اذ . اهيارغا برعتو ةقباسأا ةديزكلا ةيآلا لع ةفوطعم ©

 '. فاضماوهو ةسمخلا ءامسالا نم اهنأل فلألا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم

 .  ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ةضع
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 0 و سي ش

 كيَب يِيَكْلبب ناكل بور اْفِعيو : ١

 يف ةدرلا الهلا يف اب قلعشم وهو ةيفرظلا لع بوصنم ناسز فرظ : موي ©

 . ةرشع ةيناثلا ةيآلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : لابجلاو ضرألا فجرت ©
 . ةمضلاب عرفرم لعاف : ضرألا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : فج

 وأ برطضت يأ . اهبارعا برعتو «ضرألا» ىلع واولاب ةفوطعم : لابجلاو

 . كزلزت
 حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تناك . ةفطاع واولا : لايجلا تناكو ©

 نم اهل لحم ال نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرح ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاعلاو

 . ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا : لابجلا . بارعالا

 ًابثكل  تعن  ةفص : ًاليهم . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًاليهم ًابدثك ©
 رثن يأ : ًاليه ليه عمتجم لمر لثم لابجلا ريصتو يأ ةحتفلاب اهلغم ةبوصنم

 . ليسأو

 2 للاةسنا# ةايت رنة
 0 . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح: اَّنِإ ©

 . هنا» مسا بصن لحم يف

 ينبم لصتم ريمض «اناو .انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انلسرأ ©

 .4نأ» ربخ عفر لحم يف «انلسرأ» ةلمجو لعاف عفر لحع يف نوكسلا ىلع

 وأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو اتلسرأب قلعتم ؤرجيو راج : ًالوسر مكيلإ ©
 : ًالوسر 8 ًالاح راصف هيلع مدق ًالوسرل ةفص نوكي نأ ىلع فوذحمب

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم
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 راج مكيلع ٠ ةحبتفلاب ةبوصنم ًالوسرل - تعن  ةفض : مكيلع ًادهاش ©

 ش . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ًادهاشب قلعتم رورجيو

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسإ : فاكلا : انلسرأ امك ©

 'ليلعتلا اهانعم افرح نوكت وأ . ةيردصم «اماو قلطم لوعفم بئان وأ ةبفص

 نم'اهل لحم ال «ام) ةلص انه يهو . تبرعأ «انلسرأ» ةلمجو ةفاكلا اب ةلصتم

 + قاكلا برج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ناماو ..بارعالا

 ' . فوذحم قلطم لوعفمب قلغتم رورجملاو راجلاو

 ! مسالا رج ةمالعو . انلسرأب قلعتم رورجمو راج : ًالوسر نوعرف ىلإ©
 . ةزواجتلو ةفرعملاو ةمجعلل فرصلا نم عونم هنأل ةرسكلا نم ًالذب ةحتفلا
 ركذو ٠ ةحتفلا هبصن ةمالعو ؛ بوصتنم هب لوعفم : ًالوسر . فرحأ ةثالث

 . لسرلا ضعب :: ىنعمب هنأل «ًالوسر)ا

 © ةيبناقلا اناتزاززكت 1
 .عتفلا ىلع ينبم سيئام لعف : ىصع . ةيفانثتسا : ءافلأ : نوعرف ىصعف ©

 1 . ةمضلاب عؤفرم لعاف.: نوعرف . وذل فلا لع يقل

 يأ ةيدهع انه ةفرعملاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : لوسرلا ©

 . هنيعب روكذملا ىلا ةراشا ركذلاب دوهعم

 , ٠ انب هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف .: ذخأ . ةيببس ءافلا : هانذخاف ©

 ' لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف .نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انو :

 . هب لوعفم .بصن لحم يف مضلا ىلع يئيم  بئاغلا ريمض -

 ةفص : ًاليبو . ةحتفلاب بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ًاليبو ًاذخأ ©

 . ًاليقثا ىنعمب اخو ًاذخأ يأ . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاذخأل - تعن -
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 ه ايا كرتفكتكا ١
 نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك . ةيفانثتسا : : نوقتت فيكف ©

 توبثب عوفرم عراضم لعف : وقت نرخ دف لماصلاب لاح يسن لحم يف

 . لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مترفك . مزاج طرش فرح : مترفك نإ ©

 ءاقلا . طرشلا لعف هنأل نإب مزج لح يف كرحشم ا عفرلا ريمضب هلاصتال

 ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض

 مترفك نا : ريدقتلا . هانعم مدقتل طرشلا باوج فذحو روكذلا عمج ةمالع

 لوعفم فذحو . ةمايقلا موي مكسفنأ نوقت فيكف رفكلا ىلع متيقب نأ يأ

 . لوألا «نرقت»

 نامز فرظ نوكي نأ زوجيو / ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاموي ©

 يف مترفك نا . ةمايقلا موي يف ىوقتلاب مكل فيكف يأ . ةيفرظلا ىلع ًابوصنم
 فيكف يأ . متدحج ليوأت ىلع مترفكل ًالوعفم نوكي نأ زوجيو . ايئدلا

 . ةمايقلا » متدحج نا هللا نوقتت

 - تعن  ةفص بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ًائدش ائيش نادلولا لعجي ©

 انج هيف رثتسم ريممض لغافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لعجي . ًامويل

 هيف نادلولا لعجي يأ . هناحبس هللا ىلع دوعي وأ «ًاموي» لع دوعي وه هريدقت

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ِناث هب لوعفم : نادلولا . ًابيش

 * رسوب سك
 اي يل فس بسن لع ف يلا كلا طقم ءافسلا م

 ىلع وأ فقسلاب «ءامسلا» ليوأت ىلع وأ ركذتو ثنؤت ءاسلا نأل «ةرطفنم»

 ل7597



 . هسنج نم.لعفب وأ رطفنمب قلعتم رورجمو راج : هب , رطفنم ءيش ءامسلا

 ؛يأ ةيفرظلا ىنعم ءابلا يفو . هل وهو مويلا كلذ ةدشب قشنت ىنعمب رطفنت يأ

 : . ةمايقلا موي ىنعي «هيف»

 مسا : هدعو . حتفلا ىلع ينبم :صقان صضام لعف : الوعفم هدعو ناك ©
 نم .يهو : ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو ةمضلاب عوفرم «ناك»

 :لعاقلا ىلا ًافاضم نوكي نأ زوجيو مويلل ريمضلاو لوعفملا ىلا ردصملا ةفاضا
 3 هللا دعو ققحتيو ىنعمب ًامولعم هنوكل ركذ هل ربي لو هناحبس هللا رهو

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناك» ربخ : ًالوعفم

 © كيسوْملِإ د2 سوف هوذا زهد 00 ا ْ
 .ةراشا مسا : هذه . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ةركذت هذه نإ©

 , ديعولاب ةقطانلا تايآلا هذه نا يأ (ْنا# مسا بصن لح يف رسكلا ىلع ينبص
 1 . ةظعوم يأ ةمضلاب عوفرم (نأ» ربح ,حخ : ةركذت . ديدشلا

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاجن طرش مسا : نم . ةيفانعتسا| : انلا : ءاش نمف ©

 «نم» ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجاو م ادعبم عي لع
  لعافلاو .. نمب مزج لح يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبص ٍضام لعف :ء

 يأ . ًااضتخا ؟ءاشا لوعفم فذحو . 0

 '. ظاعتالا ءاش نمف

 . ٠ بارعالا نم اه لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ةلمسجلا : ذختا ©
 , «ءاش)١ بارعا برعت : لختا

 : تمد ًاليبسل ةفوذحم ةفصب وأ ذختاب قلعتم رورحجبو راج : ًاليبس هير ىلإ ©

 : بوصنم هب لوعفم : ًاليبس . بصن لح يف يأ ًالاح اهلحم ناكف هيلع

 ذاختا) ىنعمو ةيشخلاو ىوقتلاب هللا ىلا ليبس يأ ..ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ْ . ةعاطلاب لسوتلاو برقتلا ؟هللا ىلا ليبسلا
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 "و

 «نا» مسا : كبر . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ملعي كبر نإ ©
 حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب بوصنم

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعي . ةفاضالاب رج لحم يف

 . «نا» ربخ عفر لحم يف (ملعي» ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : موقت كنأ ©
 عراضم لعف : موقت . «نأ» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ا

 ؟موقت» ةلمجو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمص لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 ليوأتب اهربخو اهمسا نم اهزيح يف امو ؛ّْنأ» و . «ْنأ» ربخ عفر لحم يف
 . «ملعيا يلوعفم دسم دس بصن لح يف ردصم

 يف رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم  نامز فرظ هيف لوعفم : ىثدأ ©

 . موقتب قلعتم ةيفرظلا ىلع بصن لحم

 مسالا رج ةمالعو . لقأ يأ ىندأب قلعتم رورجتو راج : ليللا يشلث نم ©
 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ليللا .ةفاضالل نونلا تفذحو ىنثم هنأل ءايلا

 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 يراود َعَنرارئ قطو
 ملوش راوؤق بقوم لَ

 ضاق قارا كهل نب
 مطر رضع تيل او

 © يكد عدلا اوْيكَسآوَ
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 'اهيازعا نابرعتو «ىندأ» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : هثلثو هفصنو ©
 رج لح يف لصتم ريمسض |ههيف ءاغاو ةرهاظلا ةهسصفلا |ههبصن ةسالع

 : ! . ةفاضالاب

 هيقيو يأ يوقت» يف ريمضلا لع وارلاب ةفرطعم : نيذلا نم ةفئاطو «

 . هيلع لد هلبق ام نآل فوذحمن لعفل ًالعاف نوكت وأ كباحصأ نم ةعامج

 , نمي رج لحب يف حتفلا ىلع ينبس لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح :نم
 ش . انه ةفوذحم ةفصب وأ ةفئاطب قلعتم ررجملاو راجماو

 ا اا ا

 : . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا لع ينبم - بطاخملا

 |: ردقي ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةفطانع واولا : ردقف للاو ©

 1 . ربخ عفر لحم يف اردقي) ةلمحو «ملعي» بارعا برعت

 ؛ ناهتلاو . ةحصقلا هبصن ةمالعو برصنم هب لرعفم : ناهشلاو لدللا ©

 . :اههتاقوأو اهتاعاس :يأ اهنارعا برعتو «ليللا» ىلع واولاب ةفوطعم

 وتسوي عقلا فلا لع ينبس ئأس لعق : هوصحت نل نأ ملع ©

 نيفرح نيب تعمتجا اذا برعلا نأل ةاغلم : نأ . وه هريدقت ًاناوج هيف

 ' فرح ىهو ةليقثلا «نأ» نم ةففخملا «نأ» يه وأ . امههأدحا تغلأ نيلماع

 أ بطصنو يفن' فرح ؛نلاو هنأ هريدقت رتتسم نأش ريمض همساو لعقلاب هبشم

 يل لح هيض ةمالعو ناب بوصنم عراضم ليغ : لصق . ليتتساو

 جبال أ معي لقي ددصم لع ريدي هب لوشم بعت لع يف

 | ؟نأ» مساو . هيلع نوردقت ال يأ مكيلع قاش كلذو ثاقؤألا طبض ْمكنم
 ليوأتب اهربخو اهمسا عم ةنأ#و بارجالا نم اهل لح بال «نأ» ةلص اهربخو

 . عقر لخ يف وصح * نلا ةلمجو ملع يلوعفم دسم دس بصن لحم يف ردصم

 : , «نأ) ريخ

 ل



 راج : مكيلع .«ملع» بارعا برعت : بات . ةيببس : ءافلا : مكدلع باتف ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو باتب قلعتم رورجمو

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوأرقا . ةيفانئتسا ءافلا : اوأرقاف ©

 فلألاو لعاف. عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم

 . ةقراف

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نآرقلا نم ىسيت ام ©
 : نآرقلا . ينايب رج فرح نم «ملع» بارعا برعت : رسيت . هب لوعفم

 نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملا راجلاو ةرسكلا هرج ةمالعو نمب رورجم مسا

 ةلص «نارقلا نم رسيت» ةلمجو نارقلا نم هنوك لاح ري دقتلا لوصوملا مسالا

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوضوملا

 لابقتسا فرح نيسلاو . ىلوألا نأ ملع» بارعا برعت : نوكيس نأ ملع ©

 ةلمجو . ةمضلاب عوفرم صقان عراضم لعف : نوكي . سيفنت وأ - فيوست -
 لوصفم هّنأل اهدعب لعفلا عفرو 2نا» ربخ عفر لحم يف !اهدعب امو نوكيس»

 ةيردصم نأو ملعلا ىلع لدت ةلمجب ةقوبسم اهنألو سيفنت فرحب اهنع

 : افرصتم اهلعف ةيلعف ةلمج اهزيخو

 اهمسا : ىضرم . مدقملا ؟نوكي» ربخب قلعةمرورجبو راج : ىضرم مكذم ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 اولا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم ؛ىضرم» ىلع واولاب ةفرطعم : نورخآو ©
 مكنم نوكيسو يأ . درفملا ةكرح نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل
 . نورخآ

 .نورخآل - تعن  ةفص عفر لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : ضرألا يف نويرضي ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف يهو
 . نوبرضيب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف . لعاف

 : هللا . ©« ضرألا يف نوبرضي ١ بارعا برعت : هللا لضف نم نوغتيب ©

 نوكت نأ زوجيو . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم
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 يأ . فيرعتلا تبستكاف تفصو نأ دعب «نورخآ» نم .لاح بصن لحم يف

 . ةراجتلل ضرألا يف نيحئاسلا

 ! يف نوبرضي اي نورخأوا بارعا برعت : هللا لييس يق .نولتاقي نورخآو ©

 ْ . «ىضرم» ىلع ةفرطعم يهو «ضرألا

 . |«نآرقلا» ىلع دوعي ءاهلاو . اهبارعا قبس : هكه رسبت ام اوأرقاف ©

 الصلا . اهبارعا برعتو ؛اوأرقا» ىلع واولاب ةفرطعم : ةالصلا اوميقأو ©

 يأ... اهبارعا برعتو ةةالصلا ارميقأ» ىلع واولاب ةفوطعم : ةاكزلا' اوتآو ©
 ْ . ةبجاولا ةاكزلاو ةضورفملا ةالصلا

 ةفضص : ًاتسح .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لؤعفم ': ًاضرق . اهبارعا
 : : .٠ ًاضرقل - تعن-

 : نوكسلا لع ينبم مزاج طرش مسا : ام . ةيفانئتسا :' واولا : اومدقت امو ©

 ؛ يأو يأ . هلوعفم فوتسي مل هنأل اوموقت لعفل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف
 : همزج ةمالعو اهب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : ارمذقت .اومدقت ءيش

 . ٠ ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريهض ؤاولاو . نونلا فذح

 يمض - لصتم ريمض فاكلاو . اومذقتب قلعتم روزجمو راج : مكسفنأل ©

 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف - نيبطاخملا

 رج فرح «نم# و ؛ام» نم لاحب قلعتم رورجو راج : هودجت ريخ نم ©

 . لحم يف مدضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو ريخ نم هنوبك لاح يأ . ينايب
 ' لانعفأ نم وهو !ملع» ىنعمب (دجوي» لعفلا نأل لوأ هب لوعفم بصن

 ' لعف يهو «اومدقت» بارعا برعت «اودجتاو . نيلوبعفم .ىلا ىدعتي بولقلا
 : ًاضيأ نونلا فذح همزج ةمالعو . اهب موزجم طرشلا باوج عراضم
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 . فاضم وهو اودجتب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : هللا دفع ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورحب هيلا فاضم :هللا

 هب لوعفم : ًاريخ . بارعالا نم هل لحم ال داع - لصف ريم : ًاريخ وه ©
 . ةحتفلاب بوصنم ناث 1

 زيبمت : ًارجأ . اهبارعا برعتو «ًاريخ#» ىلع واولاب ةقوطعم : ًارجأ مظعأو ©

 اوضرقأ» بارعا برعت : هللا اورفغتسا . ةفطاع واولا : هللا اورفغتساو ©

 . ههنا

 بوصنم «نا» مسا : هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : هللا نا ©

 لوعف : ةغلابملا غيص نم امهو . ةمضلاب ناعرفرم نأل ناربخ : ميحر روفغ ©

 نوكي نأ زوجيو . ةمحرلا ريثك « نارفغلا ريثم يأ «لعاف» ىنعمب ليعفو

 هناحبس مسالا ررك لب ميحر روفغ هنا : لقي لو . روفغل ةفص (ميحراا

 . ديكاتللو ميظعتلل
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 #« رثدملا ةروس بارعإ *

 ١ كلي ©
 ىلوألا ةميركلا ةيآلا «لمزملا» 000 ةيآلا بارعإ برعت ©

 و م د

 ١ رزق ©

 د : ردنأف .. «لمزملا» ةروس نم ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : رذنأف مق ©

 ١ هللا | باذع نم كموق رذحف يأ اهنارعإ برعتو ؟مق» ىلع ءافلابأ ةفوطغم

 0 ت0 0 يآ

 ام رقي لعقي بوصتم وأ مدقم هب لرعشتم : كير . ةفطاع وارلا : كرو ©

 : يمض - لصتم ريمض فاكلا . ةحئفلا هبصن ةمالعو كبر ربكو يأ اهدعب

 ٠ قالب رج لع يف علا لع يني بطاخملا

 1 أ تن هريدقت ابوجو هيف راتسم ريم لعافلاو نوكسلا ىلع ينبس

 . ةالصلا ريبكت ىلع لمجي دقو ءايربكلاب فصولا وهو ريبكتلاب كبر
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 ذا

 ©« ٌظَدبيَم :
 . اهارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفرطعم ©

 © الو

 هيلا يدؤي ام رجهاو يأ باذعلا : زجرلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©
 . مثآملا نم

 هه و نو

 الب موزجم عراضم لعف : ننمت . ةمزاج ةيهان ال . ةفطاع واولا : ننذمت الو ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ش
 . اه لحم ال ةيئادتبا «نئمث» ةلمجو

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسمريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رثكقست ©

 طعت الو يأ «ننمت» يف ريمضلا نم لاح بصن لحم يف اربكتست» ةلمجو تنأ
 . ريثكلل ًابلاط وأ ًاريثك هيطعت امل ًايئار ًارثكتسم

 © رص َكيلَو
 هرج ةمالعو ربصاب قلعتم رورجمو راج : كبرل . ةفطاع اولا : كيرلو 0

 . ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ فاكلاو ةرسكلا

 ربصلا لمعتساف هللا هجولو يأ . ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ريصاف ©

 . نيكرشملا ىندأ لع ليقو
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 ا طم. ف
 © دقانلاِف رقاد م

 : نوقلي ريسع موي مهيديأ نيبف مهاذآ ىلع ربصا : ىنعم ىلع . ةيببس ءاغلا : اذإف ©

 ! نمأ لبقتسي امل فرظ : اذا . هيلع كربص ةبقاع هيف يقلتو مهاذأ ةبقاع هيف

 ' ٠ هباوجب بوصنم وأ قلعتم طرشلا ىنعم نمضتم نوكسلا ىلع ينبم نمزلا

 نيرفاكلا ىلع رمألا رسع ىنعم ىلع ءازجلا هيلع لد انه هباوجو

 ' ضام لغف : رقن . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : روقانلا يف رقن ©

 عقر لح يف ةروقانلا يف رورجملاو راجلاو حتسفلا ىلع ينبلم لوهجملل ينبم

 | رقنب ًاقلعتم رورجملاو راجلا نوكي وأ قوسلا عرق اذاف ىنعمب . لجاف بئان
 ١. قوبلا يف يف .خفن اذاف يأ. قوبلا يف عرقلا عرق اذاف يأ . اتسم لعافلا بئانو

 . شحلل سانلا ةادانم وهو

 ل 1

 ك د 04

 . يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : كلذف ©
 . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم

 . فاضم وهو ريسع مويب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوضنم نامز فرظ : ذئموي ©

 . ءاقتلإ نم ًاصلخت رسكلاب كرحو هرخخآ ىلع رهاظلا نوكسلإ ىلع ينبم مسا :ذا

 فاضم وهو ةفاضالاب رج لحم يف وهو نيونتلا نوكسو هنوكس : نينكاسلا

 ' رج لح يف ةفوذحملاةلمجلا يهو نيونتلاب اهنع ضومملا ةلمجلاو ًاضيأ
 , نوكي نأ نوجيو . ريسع موي عقي روقانلا يف رقئي ذئموي ريدقتلا . ةفاضالاب

 . «كلذ» نم الدب عفر لحم يف حتفلا ىلع اينبم هذئموي)»

 1 , مويل - تعن  ةفص : ريسع . ةمضلاب عوفرم « كلذ » ربخ : ريسبع مود ©

 ٍْ ْ . ريسع موي رقنلا مويف ىنعمب يأ ةمضلاب ةعوفرم
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 ٠ ريس ريكا 9

 © عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ريسعب قلعتم رورجيو راج : نيرفاكلا ىلع

 درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم .

 © رورجم هيلإ فاضم : ريسي . ةمضلاب ةعوفرم مويل ةيناث ةفص : ريسبي ريغ
 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب . 70
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 ١ كيوتل ْنَمكْفرَو 8#
 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رسأ لعف : يترذ ©

 بصن لحم يف لصتمريمض ءايلاو بارعإلا نم اهل لممال ةياقولل نونلا . تنأ

 . ينكرتا وأ ينعد يأ . هب لوعفم

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةيعملا واو واولا : تقلخ نمو ©

 ريمضلا ىلع ةفوطعم «نماو . ففطع فرح يه وأ هعم لوعفم بصن لحم

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تقلخ «ينرذ» يف ةءايلا»

 ريمض لوصوم ا ىلا دئاعلا « بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «تقلخ»

 . هتقلخ يذلا عم : ريدقتلا « هب لوفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم

 ةحتفلاب بوصنم لجو زع هللا نم يأ  ينرذ  ءايلا ريمضلا نم لاح : ًاديحو ©

 هل لامال ديحو وهو هتقلخ ىنعم ىلع فوذحملا نم ًالاح نوكت وأ دحأ هقلخ

 . دلو الو

 اًدوُدمَكالاَمْلْتََجَو ١

 راج : هل . اهبارعإ برعتو « تقلخ » ىلع واولاب ةفوطعم : هل تلعجو ©

 دا”



 . يناثلا لوعفملا ماقم ين رورجمو

 ةفض : ًادؤدمم . ةحففلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًادودمم الام © .
 ىنعمب ًاطوسبم ًالام يأ . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةيوصنم الامل - تعن -
 . ًايمانتم ًاريثك

 ١ اوبشن © 0
 © اهبارعإ برعتو « ًادودم ًالام : ىلع واولاب ةفرطعم : ًادوهش نيذبو '

 «نينس» لثم يهو ملاسلا ركذملا عمجب'قحلم هلأل ءايلا «نينب» بصن ةمالعو

 ' ًاروضح ءانبأو يأ ٠ فرح اب ةبوصنم تءانج انهو فرحلاو ةكرح اب برعت

 . 0 , هعم

 ' اح كولي حدس
 ١ © انيك تدّهمو : ١

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا» هل تلعجو» بارعإ برعت : .ًاديهمت هل تدهمو ©

 ةمالعو بوصنم - دكؤم ردصم  قلطم لوعفم.: ًاديهمت ٠ ةرشع ةيناغلا

 ا ١ . ةايحلا يف هل تطسبو يأ . ةحتفلا هبصن

 ١6 دز 5 و

 © فطع فرح : عمطي مث ٠ لاق ةمضلاب عقرم اضم لعف ؛ عمطي +

 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض .

 ' ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : ديزا . بصان يردصم فرح : ديزأ نأ ©
 ' ةلض «ديزا) ةلمجو . انا هريدقت ًابوجو هيف تتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن

 ين ردصلم ليوأتب اهالت امو «نأ» و بارعإلا نم امل لح ال ةيردصملا نا“

 . معنلا ةدايز يف عمطي مث هريدقت ردقم رج فرحب رج لحم

 داخل



 نيام ١11
 بصت فرح : نا . هعمطو هئاجرل عطقو هل رجزو عير فرح : هثإ الك ©

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ليلعتلا ديفت لعفلاب هبشم ديكوتو

 . اهريخخ عفر لحم يف هدعب ةلمجلاو 2«نا» مسا بصن

 ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعن : ادينع انتايآل ناك ©
 : ًادينع . اهريخب قلعتم رورجميو راج : انتايآل . وه هريدقت ًانارج رتتسم

 لصتم ريمض ؛انتايآ» يف «ان» و ًادناعم يا . ةحعفلاب بوصنم «ناك» ربخ

 . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم

 ١ اًدوُعصْفمِماَم ©

 لعف : هقهرا . - فيوست لابقتسا فرح نيسلا : ًادوعص هقهراس ©

 ءاهلاو انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريم لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 . هيشغأس يا هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . ةقاش ةبقع يا ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم :ًادوعص

 2 ا
 . ديعولل ليلعت : ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ركف هئنإ ©

 ةيلعفلا ةلمجلاو نال مسا بصي لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو

 هقهرأس» هلوقب ةعوبتم «الك» نوكت نا زوجيو اهربخ عفر لحم يف هدعب

 انتايآل ناك هنا  هلوق نم ًالدب ةركف هنا» نوكتف هدانعب كلذ للعيو «ًادوعص

 ضام لعف : ركف . نآرقلا يف لوقي اذام ركف ىنعمب هدانع هنكل ًانايب  ًادبع

 . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم
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 يا ًاراصتخا اهوعفم فذحو اهبارعإ برعتو «ركف» ىلع زاولاب ةفوطعم : يدقو ©
 : . هاوقي ام هسفن يف ردقو

 © ركزي
 ش بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهججملل نيم ام لمف : لق .٠ ةيببس ءافلا : لتقف ©

 . وه هريدقت ًازاوج هيف تتسم ريمض لعافلا

 ' تبرعا : ردق . لاح بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ردق فيك ©

 ' . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف

 ريع هد 1
10 3 4 

 ' ةلالذ كالهلاب هيلع ءاعدلا ريركتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع ةفطاعلا مثب ةفوطعم ©
 ١ ىلوالا نم غلبأ ةيناثلا ةركلا نا ىلع

 ١ رم ©
 ١ ءاعدلاو ةرشع ةنماشلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا اردقو ركف» ىلع مثب ةفوطعم ©

 ! فوطعملا نيب ب ضارتعا نيرشعلاو ةرشغ ةعساتلا نيتيآلا يف ةدراولا كالحلاب

 ش . هيلع فوطعملاو

600 : 

 . دعابتلا ديفت ةفطاعلا ةمثا يرش ياش ميل بارعإ رعت ©
 . هلهجو بطق «سبع» ىنعمو هلبق نم ًالهمتو ًالمأت كانه نال يخارتلاو

 . سبعل ةفدازم يهو حلك (رسباو

 س56



 اتا

 © 2 وردد 1<

 . هنع ىلاعتو قحلا نع ىلوت مث يا ةقباسلا ةميركلا هيا بارعإ برعت ©

 ب 1ك

 © رخو مك دعْنإَلاَعَف 5 ١

 رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةفطاع ءافلا : لاقف ©

 . وه هريدقت ًازاوج هيف

 : نا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف ةيمسالا ةلمجلا : الإ اذه ْنِإ ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . ةيفانلا ام) ىنعمب ةلمهم ةففغ

 . اهل لمع ال رصح ةادا : الا . أدتبم عفر لحم

 ينبم عراضم لعف : رئؤي . ةمضلاب غعوفرم «اذه» ربخ : رثؤد رحس ©

 . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو ةمضلاب عرفرم لوهجملل

 . ملعتيو ىوري يا رحسل  تعن  ةفص عفر لحم يف «رثؤي» ةلمجو

 © رسال كة 0

 ديكأت ةباثمب اهنال فطاعب اهيلع فطعت مو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©
 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم هةرشبلا» و دكؤم نم

 لس عجرم © رسل 7

 نم لدب يهو منهج هلخدأس يأ . ةرشع ةعباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 منهج ءامسا نم اهنال ةقرعملاو ثينأتلل «رقس» فرصت ملو ةروكذملا ةيآلا

 5غ



 © دس سلا
 . «ةقاحلا» ةروس نم ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 وو
 ٠ ردا هنأ 58

 لع ةدقلا ةمضلاب عيفرم عياضم لعف : يقبت ٠ ال لمع ال ةيفان : يقبت ال«

 .لودقلا فلحو يف ءريدقت ًالوج هيف رتسسم ريغ لعاشلاو رثسنلا هاي

 006ا1 . «رقس» نم لاح بضن

 نم هبعدت الو يا اهبارعإ برعتو «يقنبت بت ال) ىلع .واولاب ةفوطعم : رذت الو ©

 : . كالملا

 © ركل
 . ةمضلاب عوفرم ةحاول يه هريدقت فوذحم أدتبم ريغ : ىشيلل ةحاول ©

 : نشبلاو .٠ .هدوستف ةحفل دلجلا حفلت يا ةحاولب قلعتم راورجيو راج : رشبلل
 ْ . سانلل خولت وا دولجلا يلاعا

  3٠رتل ©
 © ددع .: رشع ةعست . مدقم ربخب قلعتم رورجو راج : رشع ةعست اهيلع |

 دودنعملا فذحو رخؤم أدتبم عفر لح يف نيثزجلا:حشف ىلع ينبنم بكرم |

 - لع نوطلستي اكلم رشع ةعست يا قايسلا نم مولعم هنال ًااصتخا - زييمستا
 ًافص ليقو ةكئاللا نم ًافنض : ليقو رانلا لها . :
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 24 ا و م را ا تر
 يذل هضمها عجبا كلم كراس لععمَو ١”

 -_ ا و 20 2 1 أ و

 ب ب 1 رس رب دوس راس ةموقم كا 2 القا يذل يكب كلارا اوك
 مهرولفف يزل لوقيلو نموا بكسل وويل باكو
 ا ل راس هم رع جه و 97
 نسأل كلان بروما انا دامو ف ككاو لير

 00 كهل و سرا سم ل درس سس

 الإ امووهالإ كير ول صيأَمَو افي اعد يمو ةَفي
00 
 © 2 رشبل وكر

 ضام لعف : لعج . ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا واولا : اذلعج امو ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛انا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 .٠ لعاف عفر

 : ءانلا . ةحتفلا هبصت ةمالعو بوصنم لوا هب لوعفم : راثلا باحصأ ٠٠

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةكئالم . ال لمع ال رصح ةادا : ةكئالم الإ ©

 ١ . اهتنرحخ يا ةحتفلا هبصن

 برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : ةئتف الإ مهتدع انلعج امو ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و اهبارعإ

 . ةنتفل ةفصب قلعتم رورجملاو راج او ماللاب

 صضام لعف يهو بارعإلا نم ام لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : اورفك ©

 لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 عراضم لعف : نقيتسي ٠ رج فرح يك مال  ليلعتلا مال ماللا : نقيتسيل ©

 تك ري



 .«نيذلا نقيتسي# ةلمحو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 : ٠ . اهل لحم ال «نا» ةلص

 'لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصرم مسا: باتكلا اوتوأ نيذلا ©

 :رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نااو
 - ناقيتسا  نيقيل ًاببسو نيرفاكلا ةنتفل ًاببس مهتدع انلعجا ىنعمب ةئتفب قلعتم

 ناقيتسا لجال يإ هلجال لوعفم بصن لحم يف رورخملاو راجلاو نيئمؤملا

 ىلع ينبص لوهجملل ينبم ضام لعف : اوتوا . نيزفاكلا ةريجو نينمؤملا
 : ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقنلال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا
 : باتكلا ١ . ةقراف فلالاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 لوضوملا ةلص «باتكلا اوتوأ» ةلمجو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 )ش . نآرقلا ةحصب اونقيبل يا بارعإلا نم اهل لحم ال

 , برعتو «اوتوا نيذلا نقيتسي» ىلع واولاب ةقوطعم : اونمآ نيذلا دادزيو ©
 : ٠ ش . اهبارعإ

 . : ال, . ةفطاع واولاو ةحتفلاب برصنم زييمت : نيذلا :باتري الو ًاناميا ©
 برعتو «نيذلا نقيتسي» ىلع ةفوطعم نيذلا باتري : اه لمع ال ةيفان
 0 ا ش ' . اهبارعإ

 . مسنأ : نونمؤملا . ةفطاع واولاو تبرعا : نونمؤملاو باتكلا اوقوا ©
 . نوتلاو م ركذم عمج هنال وارلا هعفر ةمالعو ىلوالا «نيذلا» ىلع فوطعم

 . درفلا يف ةكرح او نيونتلا نم ضوع

 . اهبارعإ برعتو «نيذلا نقيتسيا ىلع واولاب ةفوطعم : نيذلا لوقيلو ©

 .بارعإلا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص ةيمسالا ةلمجلا : ضرم مهيولق يف ©
 ' لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : بولق يف
 , ف يا توتال معو ةمضلاب عيفرم رشؤم ادتجم : ضرنم . ةفاضالاب رج

 . |قافتلا ضرم مهولق

 اهلثم ةعوفرم «ضرم مهولق يف نيذلا» ىلع واولاب ةقوطعم : نورفاكلاو ©
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 ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنال واولا اهعفر ةمالعو

 . درفملا يف

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا: هللا دارأ اذام ©

 عفر لح يف نوكسلا ىلع ًاينبم ماهفتسا مسأ «ام» نوكت وا ٍرمدارا” لعفلل مدقم

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم «يذلا» ىنعمب ًالوصوم سا هاذا وًأدتبم

 . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو «ام» ريخ

 ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم يضام لعف :دارا

 . ةمضلا عفرلا ةمالعو

 ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . رج فرح ءابلا : اذهب ©

 . دارأب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ةراعتسا وهو هنم لاح وا ةحتفلاب بوصنم ءاذه» ةراشالا مسال زييمت : الشم ©
 يف دصق ضرغ ياو ددعلا اذهب هلل دا ءينش يا ىنعسب بورضملا لثلا نم

 . هللا دنع

 وعقل تعن - ةفص بصن لحم يف حتفلا لع ينم ءلثمد ىنمب مسا : كلذك ©

 نم روكذملا كلذ لثم ًالالضا هللا لضي هريدقت فوذحم  ردصم  قلطم
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . فاضم وهو لالضالا

 دعبلل ماللاو ىدهحلاو لالضالا ىنعم نم هلبق ام ىلا ةراشالاو ةفاضالاب

 عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عمفرم عراضم لعف : هللا لضي ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ءاشي نم ©

 هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف :ءاشي

 لوعفم فذحو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ءاشيا ةلمحو . وه

 . هلالضا ءاشي نم يا ًاراصتخا ؛ءاشيا
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 :اهبارعإ بزرعتو ؟ءاشي نم لضيا ىلع واولاب ةفوطعم : ءاشم نم يدهمو ©
 هيده ءاشيا نم يدبيو يا وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم يمض «يدبي) لعافو
 . لقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا «يدهي» أ لعفلا عفر ةمالعو

 ألعف : ملعي . ال لمعاال ةيفان : ام . ةفطاع راولا : دوذج ملعي امو ©
 :هبصي ةمالعو بوصنم مدقم هب لوعفم : دونج . ةمضلاب عوفرم عراضم
 ْ ش ٍْ . ةحتفلا

 :فاكلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضألاب رورجم هيلا فاضم : وه الإ كبر ©
 ' . ةفاضالاب زج لح يف حتفلا لع ينبم - بطانخنملا ريمض - لصتم ريمض
 ؛يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه . اهل لمنع ال رصح ةادا .:الا
 !زوجيو وه الا كبر دونج دحا ملعي امو يا «ملعي» لعاف نم لدب عفر لحم

 ١ . «ملعي» لعاف:عفر لحم يف ؛وه» نوكي نا
 لصفنم عفو ريمض : يه اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع ىاولا : يه امو ©

 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 عوقرم يهد ريخ : ىركذ . ال لمع ال رصح ةادا ؛ يشبلل ىركذ الإ ©

 ! مسا اهنال فرصلا نم ةعونمم اهنال نونت مو رذعتلل فلالا نع ةردقملا ةمضلاب
 :راج : رشبلل . ثنؤم يعابر هنالو ردصم يهو  ىلعف  نزو ىللع روضقم
 ' و «رقس» ٍبفصوب ةلصتم ةلمجلاو اهل ةفوذحم ةفصب وا ىركذب قلعتم زورجمو
 ' ىتلا 'تايآلا ريمض وا رشبلل ةركذت الا اهتفصو رقس امو يا اهريمض :(يه»
 ' ةيضارتعا هوه الإ هلزق ىلا راثلا باحصا انلعج اموا لمحلاو . اهيف تركذ
 ش . فوصوملاو ةفصلا نيب

 ظ © رمكلاوالط 7١
 أ نوكت نا ئركذ اهلعج نا دعب راكتالا ديفت رجزو عدر فرح : رمقلاو الك ©

 ًاريذن ربكلا ىدحا نوكت نا ركني امل غدر وا نوركذتي ال مهنال ىركذ مهل
 : ةمالعو مسقلا واوب رورحم هب مسقم : رمقلا . ربجج فرح مسقلا واو واولاو
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 برب مسقأ يا فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا هرج

 . هماقم هيلا فاضملا ميقاو هب مسقملا فاضملا فذحف رمقلا قحو وا رمقلا

 َرَبَدَأ ذللك ”#
 نمزلل فرظ : ذا . اهبارعإ برعتو «رمقلا» ىلع واولاب ةفوطعم : نإ ليللاو ©

 مسقلا لعفب قلعتم بصن لح ين نوكسلا ىلع ينبم «نيحا ىنعمب يضاملا
 . فوذحملا

 .وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : ريدأ ©

 يا راهنلا عبت ىنعمب وا ىلوت اذا يا ةفاضالاب رج لحم يف «ربدا» ةلمجو

 نو رفع اذ نصل <33”

 نامزلل فرظ ؛اذا» و . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةقوطعم ©
 . ءاضاو جلبنا ىنعمب ىلجت يا «رفسأ» و لبقتسملا

 لو تا

 © راكد م

 ليلعتلا ديفي وا مسقلل ًاباوج عقو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : اهثإ ©

 و بارعإلا نم ال لحم ال ةيضارتعا ةلمج هزيح يف امو مسقلا نوكيف الكل

 رقس نا يأ اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض. «اه»

 ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ : ىدحا .  ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللا : ىدحإل ©

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا

 «ىربكلا» عمج وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ريكلا ©

 . ىمظعلا بئاصملا ىدحال .يا
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 © ركلات ”*
 وا «راذنا يهاودلا ىبلحال اهتإ9 ىنعم ىلع ىدحا نم زيي : رشبلل ًاريذن ©

 وه ليقو : يرشغلا لاقو . ةحتفلا اهبصن ةمالنعو ة ةبوصنم ًالاح نوكت

 راج :: رشبلل ٠ ريسافتلا عدب نم وهو ًاريذن مق ينعي ةروسلا لوأب لصتم

 : . اهل ةفوذحم ةفصب وا ًاريذنب قلعتم رورجبو

 #2 لإ ةقيلزطسم 20
 نوكشلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . رج فرح ماللا : مكذم ءاش نمل ©

 :ضام لعف : ءاش . مدقم ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لح يف
 «ءاش» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم

 !: مكنم ٠ ًااصتخا اهوعفم فذحو بارعإلا نم اهل لخم ال لوصوملا ةلص

 :عمج ةمالع ميملاو «نم» لوصوملا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعت رورجمو راج
 , مكتم هنوك ةلاح : ريدقتلا . روكذلا

 ' نأب بوصنم عراضم لعف : مدقتي .. بصان يردصم فرح : مدقتي نا«

 ' ةلمجو . 'وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو
 'ليوأتب اهدعب امو «0نا» و بارعإلا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص ؛مدقتيا

 . ىلا قبسلا يا مدقتلا ءاش نمل قلطم ىنعمب رخؤم أدشبم عفر لح يف ردصم
 ْ . ريخلا

 , اهبارعإ برعتو «مدقتي) ىلع ةفوطعم : رخأتي . رييختلل ةفطاع : رخآتي وا ©

 , نم الدب «نمل نوكت نا-زوجيو ريخلا نع فلخستلا يا رجأتلا ءاش نمل يا
 ١ . ماللا نجلا فرح ةداعاب ةرشبللا
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 ةتيهر تيك يف ان
 البروج هي فاشم : قل. ةسشلا نعفر اعلا فن لك

 . ةرسكلا هرج ةمالنعو

 ينبم ضام لعف : تبسك . ةيردصم : ام . رج فرح ءابلا : تيسك امي ©

 هريدقت ًازاوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع 2
 امو "ام» و بارعإلا نم امل لحم ال ةيردصملا ؛ام» ةلص «تبسكا ةلمجو يه

 أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب
 . كوكفم ريغ هللا دنع اهبسكب نهر سفن لك : ىنعملاو ريدقتلا

 أدتبملا رب يهو . ةميتش لثم ردصم ةملكلاو هللا دنع ةنوهرم يا : ةفيهر ©
 ءىرما لك» للاعت هلوق يف «نيهر» ثينأتب تسيل يهو ةمضفلاب عوفرم «لك»

 يوتسي (لوعفما ىنعمب ب «ًاليعف نال « نيهر ليقل ةفصلا «نيهر بسك اهب

 («متشلا» ىنعمب ةميتشلاك «نهرلا» ىنعمب ب مسأ يه امناو ثنؤملاو ركذملا هيف

 ةلمجو . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ًايئبم ًالوصوم مسا ام نوكت نا زوجيو
 لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعإلا نم اهل لح ال هتلص ؛تبسك»

 . «هتبسك ايبا ريدقتلا هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض

 © نييابصأالإ 9
 بوصنم الاب ىنثتسم : باحصا . ءانثتسا ةادا : نيميلا باحصأ الإ ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيميلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . اهب نونهتري مهل لامعا ال مهنال لافطالاو ةكئالملا امه ليقو ةرسكلا

 © نو جس يف +

 رت فيل ال رتب قام رورو راب نولءاستبي تانج يب
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 :ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عزاضم لعف .: نولغاسمتي . تانج يف
 ,لاسي يا لاح بصن ل يف «نولا ءاستيا ةلمجو لعانف غفر لح يف 1

 ْ ٠ مهتع مهريغ نولءاستي وأ مهنع ًاضعب مهضعب

 ا 500 © يقلع ١
 ! هنال ,ءايلا مسالا رج ةمالعو نولءاستيب قلعتم رورجمو راج : نيمرجملا نع ©

 نون ترمكو درشملا يف ةكرحلاو نيرنتلا نم ضرع نونلاو ماس ركذم عمج
 . ,نينكاسلا ءاقتلال «نع»

 راسين 13
 ع سوم وسب مككلس ام ©

 لع يف مككلسا ةلجو . كاد ام يأ روكذلا عنج ةمالع ميلاو هب لزخفم

 . «ام» ريخخ عفر

مككلسب قمتم روزجو راج : رقس يف ©
لدب حفلا مسالا رج ةمالصو 

 نم ا

 ْ . ةفرعملاو ثينأتلل فرصلا نم عونمم هنال ةركلا

 0 نيه 8
 لصتم ريب والا عاملا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 1 .. ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 ' . دالوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لم يف ةلمجلا : نيلصملا نم. كن :مل ©
 . همزج ةمالعو ملب مورجم عراضم لعف : كن . بلقو مزجو يفن فرح : :

 :نال ًازاوج' تفذحو لامعتسالا ةرثكلو فيفختلل ةفوذحملا نوئلا هرمتآ فذح
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 رتتسم ريمض اهمساو نينكاسلا ءاقتلال ًابوجو واولا تقذحو نوكي اهلصا

 ةمالعو «نكن» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيلصملا نم . نحن هريدقت ًابوجو

 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو لاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج
 . درفملا

 © يكتف هيطت ككلو : :
 ل

 عراضم لعف : معطن . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 لوعفم : نيكسملا . نحن هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض اهمساو ةمضلاب عوفرم

 ريخ بصن لحم يف ؟نيكسملا معطنا ةلمجو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 ١ . (كلا

 نيصإ نضل مَع ضم اَتمَو :

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك . ةفطاع واولا : ضوخن انكو ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمصض ؛ان# و انب هلاصتال

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ضوخن . «ناك» مسا عفر لحم

 ربخ بصن لحم يف "ضوخن» ةلمجو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 : يني لاو لئلا يف عنخ انك يل «ناكا

 ىلع بوصنم عامتجالاو ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : نيضئاخلا عم ©

 رورجم هيلا فاضم : نيضئاخلا . فاضم وهو ضوخنب قلعتم ةيفرظلا

 نيرثتلا نم ضوع نونلاو لاس ركذم عمج هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 ًاقلعتم - هيف ًالوعفم  ناكم فرظ «عم» نوكت نا زرجيو درفملا يف ةكرحلاو
 . نيضئاخلا عم نينئاك نيضئاخ هريدقت فوذحم لاحل تعنب
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# 062 61 
 رورجيو راج : مويب ٠ اهمارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 .ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيدلا . بذكتب قلعتم

 ه هتان ال
 . ضام اهلعف ةلمج ىلع افوخدل ة ةاغلم ءادتباو ةياغ فرح : اناتا ىتح ©

 لصتم ريم ءاناو رذعتلل فلالا لع ردقلا حتلا ىلع ينم ام لف ٠ : ىتا

 ٠ انءاج يا تومل يا ة ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : 7 نيقيلا .

 ا © َنييِنَئلاةَعَئِسمهعملاق
 عراضم لعف : عفنت . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتتسا ءافلا : مهعفنت امف ©

 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم

 رورجم هيلا فاضم : نيعفاشلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : نيعفاشلا ةعافش ©

 نيوثتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 . هنم ةعافش الف عفاش ال يا درفلل يف ةكرحاو

 ظ 4» ندعم ملف . 4 سل 2و 2 2 -
 عفر لع يف نوكسلا لع ينم خيبوتلا راكلا ديفي ماهفنتسا مسا ؛ مهل امف ©

 راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاضلا ريمض «مه» و رج فرح ماللاو أدتبم

 . ةامه ًادتبللا ربخب قلعتم رورجملاو

 :ريكذتلا نع يا نيضرعمب قلعتم رورجمو راج : نيضرعم ةركذتلا نع ©
 ريمضلا نم لاح : نيضرعم . ظعاوملا نم هريغ وا نآربقلا ديري ةظعلا وهو
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 نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم ( محلا يف

 . نيداص يا درفملا نيونت

 د و 1

 #4 يكشف
 لعفلاب بصن فرح : نأك . ناث لاح بصن لحم يف ةلمجلا : رمح مهناأك ©

 اهربخ : رمح . «نأك» مسا بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مها و هيبشتلا ديفي
 . ارامح» عمج ريمح يا ةمضلاب عوفرم

 رارف هناحبس هبش . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم رمحل - تعن -ةفص : ةرفثتسم ©

 ريمج اب هنم مهروفنو ركذلا عاس نم مهبرهو ميركلا يبنلا نم رافكلا
 . رافنلا ةديذشلا

  0١قروش نانو © 200
 نا زوجيو رمحل ةيناث ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ةروسق نم ترف ©

 ضام لعف ةروسق نم ةرفتتسمب اهفصو دعب اهنم ًالاح بصن لحم يف نوكت

 لعافلاو بارعإلا نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم

 ترف يا ترفب قلعتم رورجملاو راجلاو يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 . دسالا ليقو اهنوديصتي نيذلا ةامرلا ةعام نم

 2 ك1 6 ىو ورك ش

 © ةرتتم امكن نأ مهن أمهم يرتأل هدي 25 0

 لعف : ديري . فانئتسالا ديفي هل لمع ال بارضا فرح : لك ديري لب ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : لك . ةمضلاب عوفرم عراضم

 نم . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : مهثم ءىرما ©

 رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ٍنايب رج فرح

 . ءىرمال ةفوذخع ةفصب قلعتم



 لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىتؤي . بصنو ةيردصم افرح : .ىقؤي نأ ©

 ةلص .«ىتؤي# ةلمجو وه هريدقت هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو ةمضلاب عوفرم
 ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نا» و بارعإلا نم اهل لح ال ةيردصملا «نأ»
 ّْ . هب لوعفم ٍبصن لحم يف ردصم

 ةفص : ةرثنم . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةرشنم ًافحص ©
 يتلا بتكلاك أرقتو رشنت سيطارق يا ةحتفلاب اهلثم ةبوصنُم ًافحصل - تعن

 ْ . اهب بتاكتي

2 

 0 2000 ١
 لا كلم نع صن ا هن لسع يو رع فرح ا لي الك »

 ال ةيفان : ال . بارضاو فطع فرح .: لب . تايآلا جارتقا نع مهرجزو

 00 : . ال لمع

 لصتم ريمض واولاو نونلا تربثب عوفرم عراضم لعف : ؛ةرخآلا نوفاخي ©

 : ةحتفلا هبصت.ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةرخآلا ٠  لعاف عفر لح يف

 دس ب حس

 9 0501 ه

 ديكوتو بصن فرح : نا . هل لمع ال عدرو رجز فرح : ةركذت هنا الك ©

 ؟نا» مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاىلاو لعفلاب هبشم

 يف انال ركذ انو ةنيضرعم ةركذشلا نع مهل نا هلونق يف ةركذتلا ىلع دوس
 . ةمضلاب عوفرم «نا» ربخن : ةركذت . نآرقلا وا ركذلا ىنعم

00 007 2 
 عفر لح يف نوكسلا لع ينبم مناج طرش مسا : نم .٠ ةينفانئتسا ءافلا : نمف ©

 . هربخ عقر' لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو ًأدتبم

 كت ا د ل



 لعافلاو نمب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاش ©

 نا ءاش نمف يا ًاراصتخا اطوعفم فذحو وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض

 . هركذ يا هركذي

 طرشلا باوج هنال مزج لحم يف وهو (ءاشال بارعإ برعي ضام لعف : هركذ ©

 (هنأ» يف حرش . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو 1

 1 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف

 دس 21 هكسا2 ج83 و 4و مس حير ب وو دمر
 52 ةريفْل ازمات ]ضأوه ها ءاَعي ناب نورك ه5

 لعف : نوركذي . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئثتسا واولا : نوركذي امو ©

 فذحو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم

 . هسفن ببسلل «ءاشي» لوعفم كلذكو مولعم هنال ًاراصتخا اطوعفم

 بصنو ةيردصم فرح : نا . ال لمع ال رصح ةادا : هللا ءاشي نا الإ ©

 امو «نا» و بارعإلا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص اهلل ءاشيلا ةلمحو

 الا يا هللا ةئيشمب الا يا ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب

 . ًارايتخا نوتمؤي ال مهنال هيلا مهئجليو ركذلا ىلع مهرسقي نا
 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا لع ينبم لصفنم عفر ريمض : ىوقتلا لهأ وه ©

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ىوقتتلا . ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : لها

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو

 وه يا اهبارعإ برعتو «ىوقتلا لها» ىلع واولاب ةفوطعم : ةرفغملا لهاو ©:

 . ةرفغملاو ىوقتلاب قيقح

236 2 2 
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 * ةمايقلا ةروس بارعإ

 ١ دمي ورم »© ١

 © 'فلتخا دقو . هديكوتل مسقلا لعف ىلع تلخدأ ةيفان ةدئاز : ال : مسقأ ال

 ال : اولاقو . باتكلا لهأ ملعي الئل ين اهلثم ةلص يه ليقف اهلوح ءاملعلا

 ؛مكح يف ميركلا نآرقلا نأب اوبيجأو هطسو يف دازت .امناو : مالكلا لوأ يف دازت

 ضعبي هضعب لصتم ةدحاو ةيوس ٠ يف ىنعلاو يفتلل يه لاقي نأ هجرلاو
 : فاضأو يرشغنزلا لاق ام هل ًاماظغإ الإ ء ءيشلاب مسقي ال هنأ :

 فرح لاا ناك ؟مرجنلا عقومب مسلأ دلك لاب هلرق كلذ لع كاديو

 قوف لهأتسي هنأ ينعي : ماظعإ الك هب يماسقإب هل يماظغإ نا : لوقي يفنلا

 ليقف ثعبلا اوركنأ م مهنأك مسقلا لبق هل درو مالكل يفنال نإ ليقو . كلذ
 .ّنا : ليقو : ةمايقلا مويب مسقأ ليق مث « متركذ ام ىلع نمألا سيل يأ : ال
 ؛فوذحملا هيلع مسقملا تردقو هدعب يفنلل ةتطوت تديز مسقأ لبق يتلا ال

 'لعف: : مسلقأ ىدس نوكرتت ال ةمايقلا مويب مسقأ ال . هريدقت ًايفنم انهه

 ا .: انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم رمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 'ةمالعو مسقلا ءابب رورجم هب مسقم : مري . رج فرح ءابلا : ةمايقلا مويب ©

 :رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا . مسقأب قلعتم ررجملاو راجلاو ةرسكلا هرج

 ١ . ةرسكلا هربج ةمالعو ةفاضالاب

 0 0 ل
 ل يالا ايما برمي ديلا سيق ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
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 ةغلابملا غيص نم يهو 8 ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم سفنلل - تعن

 . اهبحاصل موللا ةريثكلا سفنلا يأ

 رقما اه هس بي ه4 والسب تبل و سيم هن
 686 هم عمل نسا بحل 7

 : ريدقتب بارعالا نم اهل لحم ال مسقلا باوج ةلمجلا : ناسئالا بسحيأ ©

 عراضم لعف : بسحي . ماهفتسا ظفلب بيجعتو راكنا ةزمه ةزمهلا : نثعبتل

 عوفرم لعاف : ناسنالا . نظيأ : ىنعمب ةمضلا عفر ةمالعو عوفرم

 . ةمضلاب

 نيب تعمجا اذا برعلا نأل ةاغلم «نادو «نلا» يف تمغدأ نأ : اهلصأ : نلأ ©

 ةليقثلا «نأ» نم ةففخملا «نأا وه حصألاو . امهدحأ تغلأ نيلماع نيفرح

 . اهنع لوصفم اهربخو فوذحم نأش ريمض اهمساو لعفلاب هبشم فرح يهو

 لحم .يف اهربخو اهمساو «نا)و . عفر لحم يف «هماظع عمجن نلا» يفن فرحب

 . «بسحيا يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب بصن

 لابقتساو يفن فرح يهو نلب بوصنم عراضم لعف : هماظع عمجن ©

 : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هيصن ةمالعو بصنو

 لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هماظع .نحن

 اهعوجرو اهقرفت دعب اهعمجن : ىنعمب ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم

 . بازتلاب ًاطلتخم ًاتافرو ايمر

 *© ماب ئوس نأ لعنردف لك رم 20 2 كر لا

 اهعيمجج فيلأت ىلع نيرداق ماظعلا «عمجن» يف ريمضلا نم لاح : نيرداق ©

 هنأل ًازاوج ًافوذحم انه لاحلا لماع نوكي يأ . لوألا بيكرتلا ىلا اهتدانعإو
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 هبصن ةمالعو بوصنم ٠ اهعمجن يأ ةيلاح ةئيرق ءانعم روضح ىلع تلد

 ا . هرفملا نيونت نم ضرع نونلاو ماس ركذم عمج هلأل ءايلا

 : يوسن . بصنو ةيردصم فرح : نأ . رج فرح: يوسن نأ ىلع ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوضنم عياضم لعف

 نم اه لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص «يوسنا ةلمجو. نحن هريدقت ابوجو

 زاسجلاو ىلعب رج لح يف ردصم ليوأتيب : اهدعب امو «ناو . بارعالا

 . هناني ةيوست ىلع نيرداق : ريدقتلا . نيرداقب قلعتم رورجملاو

 لع يف لصتم ريض ءااو ةحتفلا هبصن ةمالعو برصتم هب لومشم : هقاثي ©

 عباصأ يوسن يأ اهلعجن نأ ىلا وأ هعباصأ يوسن نأ ىلإ يأ ةفاضالاب رج

 . ًادحاو ًائيس ةيوتبم اهلمجنو هيلجرو هيدي

 و 711 سلي 511 0 20011 2و ش

 نأ زويد يسال ب نر اتا دير ل

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : : ناسنالا . ةمضلاب عوفرم عراضم

 . ةدارالا لعف دعب اهدورول «نأ» «عضوم - ىنعم يف «يك) مال ماللا : رجفيل ©

 ريمض. لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللاب بوصلم عراضم لعف : رجفي

 بارعألا نم امل لح ال ةلص ارجفي؛ ةلمجو ثوه» هريدقت ًازوج هيف رتتسم

 لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأت يف اهدعب امو ماللا نم نوكتملا ردصملاو

 'يذلا شفنخألا ىري نيح يف نييفوكلاو ءارفلا لوق اذهو «ديري» لعفللهب

 بصنو ليلعتلل رج فرح اهنأ دربملاو جاجزلاو ةبوبيس هنيلا بهذ ام عم قفشي

 «نأ" نم كبسنملا ردصملل ةراج يهو اهمال اهدعب ة ةرمضنم نأب نوكي لعفلا

 : . لعفلاو

 يف لصتم يمض ءاهلاو رجفيب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : همامأ ©

 _5هما



 ايفو تاقوألا نم هيدي نيب |ميف هروجف ىلع موديل : ىنعمب ةفاضالاب رج لح

 . نامزلا نم هلبقتسب

 © ةميي
 هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عياضم لعف : لأسم ©

 ةلمجلاو . ةعاسلا مايقل دعبتسم تنعتم لاؤس يأ ًاييهتسم لأسي يأ . وه

 . هب لوعفم بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا

 فرظ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ةمايقلا موي نابآأ ©

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : : موي . فوذحملا مدقملا ريخلاب قلعتم نامز

 . ؟اهمايق ىتم يأ ٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب ورجم هيلا فاضم :ةمايقلا

 ه» َرَصْباَكِرادَو 7

 نوكسلا ىلع ينبم نامزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذا . ةيفانتسا ءافلا : اذاف ©

 ةيآلا يف اهباوجو . هطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم نمضتم وهو هباوجب قلعتم
 . ةرشاعلا ةميركلا

 ينبم نضام لعف : قرب . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ىيصيلا قرب ©

 . ةمضلاب عفرم لعاف : رصبلا . حتفلا ىلع

 © دمتلانسكي م

 .٠ هوض بهذو يأ ابارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم .

 ا مآ

 © َمَكاوسمفلاَم و 4
 ىلع ينبم ضام لعف : عمج . ةفطاع : واولا : رمقلاو سمشلا عمجو ©
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 ىلع 'واولاب ةفوطعم : رمقلاو ٠ ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : سمشلا. .حتفلا
 اهتيب عمج ىنعمي برغملا نم عيلطلا يف امج يأ . اهبارعا برعتو ؛ مشلا)

 7 و

 ظ © رهن ِيْوْوهإلَي ٠١
 امل لع ال مزإج ريغ طرش باوج : ةيلعفلا ةلمجلا : ناسنإلا لوقي ©

 لعاف ': ناسنالا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقي . بارعالا نم

 0 0 .- لوقلا

 «ذااو فاضم وهو لوقيب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ذئموي ©
 .ءاقنلا نم ًاصلخت رسكلاب كرحو هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا ىلع ينبم مسا
 ًاضيأ هيلا فاضم رج لحم :يف وهو نيونتلا نوكسو هنوكس : نينكاسلا
 .: ريدقتلا .. .هيلا فانضم رج لحم يف نيونتلاب اهنع ضوعملا ةفوذحملا ةلمجاو
 ا . ناسنالا لوقي رمقلاو سمشلا عمجتو ارمقلا فسخي ذئموي

 ةميركلا ةيآلا يف «ةمايقلا موي نايأ) بازعا برعي ماهفتسا مسا: رفملا نيأ ©
 .رارفلا يأ رالصم يهو ةسداسلا

 ١ َرَرَولََك ©
 ؛سنخلل ةينفان ةادأ : ال'. رفملا بلط نع عدر يأ رجزو عدر فرح : ال الك ©

 1 ' . «نأ» لمع لمعت

 يأ“ ًابونجو فوذحم اهريخو بصن لحم يف حتفلا نلع ينببم هال مسا : رزو6©

 . نئاك يجنم الو أجلم ال
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 سوت رت
 ١ سله يدلل ©

 لصتم يجف قاكا مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : ذئموي كدر ىلإ ©

 تبرعأ : ذئموي . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض

 . ذئموي ةصاخ يأ . ةرشاعلا ةميركلا ةيآلا يف

 كبر دنع ىنعمب دابعلا رارقتسا يأ ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : رقتسملا ©
 . ذئموي ةصاخ

 +٠ لكان وو ْسِلوبَكِي ©
 : ناسنالا . ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ناسئالا أيثب ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان

 مسا «اماو رج فرح ءابلا . ةرشاعلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : امي ذئموي ©

 . أبنيب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 . ربخي يأ

 ًازاوج هيف رتتسمريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رخأآو مدق ©

 - دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «مدق» ةلمجو . وه هريدقت ش

 اب يأ . هب لوعفم هنأل لخملا برصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا عجارلا

 نم مدق اهب : ريدقتلا . رجلا فرح فوذحملا دئاعلا نوكي وأ لمع نم همدق

 ابو يأ . اهبارغا برعتو «مدق» ىلع واولاب ةفوطعم : رخأو . هلمع لمع
 ةنسح ةنس رخأ ابو رشلاو ريخلا لمع نم مدق اهب وأ هملعي مل لمع نم رنخأ
 . هدعب اهب لمعف ةئيس وأ

 اا لآ
 © رضي عّرسنإلا لب : ١

 ءاقتلال هرخآ رسكو فانئتسالا ديفي هل لمع ال بارضا فرح : ناسئإلا لب ©

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : نابسنالا . نينكاسلا
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 ,يف لصتمريمض ءاحلاو ٠ ةريصبب قلعتم رورجمو راج : ةريصي هسفن ىلع ©

 !ةئيب ةجح :يأ. ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : هريضب .. ةفاضالاب رج لحم

 :الف» ىلاعت هلوق يف راصبالاب تايآلا تفصو اى زاجملا ىلع ةراصبلاب تفصو
 !«هريصب نابسنالا» أدتسملا ربخ ثنأو . ةريصب نيع وأ «ةرضبم ائتاتيآ مهتءاج
 0 ْ . يفت لع :ةئيب ةجح ناسنالا يأ «ةئيب ةجح» ىنعم ىلع ركذ ( ءاتلا تءاج وأ ةغلابسلل

 ل زاك وو ١
 ىلع ينبم نضام لعف : ىقلأ . ةيردصم : ول . ةيلاح : واولا : ىقلأ ولو ©

 «هريذاعم ىقلأ» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسمم ريمض لعافلاو حتفلا

 لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ؛ولاو بارعالا نم احل لحم ال اول» ةلص

 ' قلعتم رورجملاو راجلاو هريذاعم ءاقلا ىتح ريدقتلا .. ردقُم رج فرحب رج
 ٍْ | . هريذاعم راثكا يأ هريذاعم ءاقلا ًايدبم ريدقتلا ةفوذحم لاحب

 ؛ يف لصتم :ريَمض ءاحلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هريذاعم ©
 ' عمنجت نأ ,سايقلاو ةرذعمل عمج مسا يهو هراذعا يأ ةفاضالاب رج لح
 . اركنم) يف» ريكانم» لثم «ريذاعماو .رذاعم ىلع «ةرذعملا»

 ٠١ يه ذرطل «
 همْزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : كرمت ..ةمزاج ةيهان : كرحت ال ©

 ْ . 'تنأ ةريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو هرخخآ نوكس
 , يأ «كرحت» يف ريمضلا نم لاحب وأ كرحتب قلعتم رورجبو راج : كناسل هب ©

 : هيلع ليزيج ماد ام يحولا ةءارقب وأ نآرقلاب يأ هب ًاراق كئاسن كرمت ال
 فاكلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعقم : كناسل . أرقي مالسلا
 . ةقاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخم لا ريمض - لصتم ريمض

 دكككال



 ٍنأب بوصنم عراضم لعف : لجعت . ليلعتلل رج فرح ماللا : هب لجعتل ©

 ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 «نا» ةلص ؛هب لجعت» ةلمجو لجعتب قلعتم رورجبو راج : هب . تنأ هريدقت

 تلفني الثلو ةلجع ىلع هذخأتل : يأ . بارعالا نم احل لحم ال ةرمضملا

 راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأ»و .كنم

 . كرحت الب قلعتم رورجملاو

 ه+ مئه عمِحاَءلَعدِإ 3

 نع يهنلا ليلعت انه ديفي لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : انيلع ّنا ©
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتمريمض «اناو رج فرح : ىلع . ةلجنعلا

 . مدقملا ْنا» ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىلعب

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلاب برصنم «ّنا» مسا : هنآرقو هعمج ©

 هعمج يأ . اهبارعا برعتو اهعمج» ىلع واولاب ةفرطعم : هنآرقو . ةفاضالاب
 . كناسل يف هتءارق تابثاو كردص يف

 د, ء اه وأ

 8 منوف سا تأوقاَدَو
 نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذا . ةيفانئتسا : ءافلا : اذاف ©

 . طرشلا ىنعم نمضتم هباوجب ب قلعتم هطرشل ضفاخ

 ىلع ينبم ضام لعف يهو ةفاضالاب رج لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : هانأرق ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاناو . انب هلاصتال نوكسلا

 يأ . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاه او لعاف

 . «ليربج» كلملا ناسل ىلع هانأرق

 . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : هنآرق عبتاف ©
 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : عبتا . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا
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 ,ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هنارق . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 ٠١ هتءارق يأ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمسم ءافلو ةحتقلا هيصن

 ا

 ْ © مناَالعَدِإَدُك 4
 كيلع لكشزأاذا كناسل .هنايب يأ . ةرشع ةعباسلا 0 ىلع مثب ةفوطعم ©

 ع

 © ةسنو ل 7 
 فرح : لب . اه راكناو ةلجعلا ةداع نع عدر يأ رجنو مدر فرح : لي الك ©

 ْ ١ فانكتسالل بارضا

 ؛ لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عرفرم عراضم لعف : ةلجاعلا نوبحت ©
 ٠ ةفض نوكت وأ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةلجاعلا .٠ لعاف عفر لحم يف
 لك:يف نؤلجعت يأ ةلجاعلا ةايحلا يأ . فوذحم هب لوعفم  فوصومل

٠. 
 . ءىش

 ١ * مك انوردكو ©

 1 'ةرخآلا ةايحلا نوكرتتو يأ .اهبارعا برعتو ةعباسلا ةيآلا ىلع واولاب ةفرطعم © ش

 © سنس ١ 1 نم
 "يأ و طيب . ةلفنا قرم انيس: ةرضان ةكموي هوجو

 ' - ًاتعت  ةفص نوكت وأ ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ةرضان . ةمايقلا موي يأ
 : . ةيلاعلا ةميركلا ةيآلا يف ةرظان « هرجو » أدشبملا رب نوكيو . هرج ل

 ٠ ةيبب ةنسح يأ «ةرضاناو
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 #©© ران انيرلِإ * 071 0
 «هوجو) أدتبملل ٍناث ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجللا : هرظاف اهير ىلإ ©

 . ةرظانب ًاقلعتم «اهمر ىلا» رورجملاو راجلاو هوجول ًايناث ًاريخ * «ةرظان» نوكت وأ

 رج لح يف نوكسلا ىلع ينيب لصتم ريمسغ ةاعاول . دورجيو راج : بر ىلإ
 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةرظان . ةفاضالاب

 د وجو ش

 #8 ةرساذ 1
 «ةرساباو . اهبارعا برعتو نيرشعلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا لع اولا ةقوطعم ©

 *© قناه لعينك <
 عراضم لعف يهو ةرسابل - تعن  ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نظت © |

 . عقوتت : ىنعمب . يه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 لوهجملل ينبم عراضم لعق : لعفي . بصنو ةيردصم فرح : لعفي نا ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ةرقاف . لعفيب قلعتم رورجتو راج : ةرقاف اهي ©
 رسكت ةيهاد يأ ةرقاف هلعف : هريدقت فوصوم لعاف بئانل - تعن - ةفص وأ ْ

 اهب لعفي» ةلمجو . هماقم ةفصلا تميقأو فوصوملا فذحف اهرهظ راقف

 امو ةيردصملا «نأ)و . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «ةرقاف

 . «نظت» لعفلل هب لوعفم بصن لح يف ردصم ليوأتب اهدعب

 © َقاَراايكب دالك 7
 : ىنعمب ةرخآلا ىلع ايندلا راثيا نع عدر يأ رجزو عدر فرح : اذإ الك ©
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 . يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : اذ اذا . كلذ نع اوعدترا

 . قلعتم هطرشل ضفاخ ناسا نم لبقتسي امل فرظ يه وأ . بصن لحم

 00 . ةرسابب بصن لحم يف وأ هباوجب

 ١ لغق : تغلب . ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : يقارتلا تغلب ©

 بارعالا نم اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام

 يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقثلال رسكلاب تكرحو

 . هنم تعقو يذلا مالكلا نأل ركذ اهل رجي مل ناو سفنلا وأ حورلا ىلع درعي

 | عمج يهو.ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم . نقارتلا . اهيلع لذي

 .لايشو نيمي نع رحنلا ةرغثل ةفنتكملا ماظعلا يأ ردصلا ىلاعأ يهو : ةوقرت

 #©» ٍقاَررَعَلِقَ 1

 . عفا لع يتبم لوهجملل يشب نيام لعش : ليق ..ةفطاع واولا : ليقو ©
 . لعاف بئان عفر لحم يف هدعب ةيمسالا ةلمجلاو

 | ريخ ار . آدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا: قار نم ©

 صوقنم 7 مسالا نأل ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقملا ةملضلاب عوفرم" «نمف)

 هيفشيل هيقزي مكيأ : ىنعمب نيونتلا نوكسو ءايلا نوكسأ : نينكاسلا ءاقنلالو
  هحورب ىقري مكيأ : تلا ةكئالم يأ ةكئللا مالك نم نه ليقو . هب ام

 ؟ باذعلا ةكئالم مأ ةمحرلا ةكئالم

584 50 : 

 يمص لاقاو عتفلا لع ينبم نيام لعف : نطظ . ةفطاع واولا : نظو »

 : . رضتحملا يأ وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 ' ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : قارفلا هثأ ©

 ,اهربجحو اهمسا نم اهزيح يف امو «نأ»و «نا» مسا بصن لحم يف مضلا
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 : قارفلا . ققحت يأ «نظ» لعفلل هب لوعفم بصن لع يف ردصم ليوأتب

 . ايندلا قارف وه هب لزن يذلا اذه نأ يأ ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ

 ا
 #©© قاتلابقاتلا تعلو 4 ١
 ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تفتلا . ةفطاع واولا : قاسلا تفتلاو ©

 عوفرم لعاف : قاسلا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرح ةنكاسلا ثينأتلا ءات

 . ةمضلاب

 توتلاو ًافعض هقاسب هقاس تفتلا يأ . تقتلاب قلعتم رورجمو راج : قاسلاب ©

 . اهيلع

 ٠ 3ٌاَكِنِيوكْيرلِإ ©
 - لصتم ريض فاكلاو مدقم ربخب قلععم رورجو راج : ذكموي كير ىلإ ©

 قبس : ذئموي . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا ريمض

 . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةيمسالا ةلمجلاو . اهبارعا

 نيرشعلاو ةسداسلا ةيآلا يف ةدراولا «اذا» باوج يأ

 . همكح ىلاو هللا ىلا قاسي يأ . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : قاسملا ©

 ٠١ لضاكئدسك ©
 صضام لعف : قدص . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع ءافلا : وم

 ىلع دوعي . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم
 ىلع ةفوطعم ةلمجلاو ؛هماظع عمجن نل نأ ناسنالا بسحيأ» هلوق يف ناسنالا

 الو نآرقلاو لوسرلاب قدص الف ثعبلاب نمؤي ال يأ «ةمايقلا موي نايأ لأسي»
 لوعفملا فذحو . ةاكز الف يأ هلام قدص الف نوكي نأ زوجيو . ىلص

 مولعم هنأل ًاراصتمخا .
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 ' برعت :.ىلص . هل لمع ال يفن فرح : ال .ةفطاع واولا : ىلص الو ©
 : ليقو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا لعفلا ءانب ةمالعو «قدص» بارعا

 . قدصتي ملف يأ 207 ىنعمب انه هال

 نر 00 ب ا

 . ةففغ اهل ةلمهم كودتسالل فطع فرح ١ نكل .٠ ةدئاز : راولا : نكلو ©
 ْ . ةيمسالا ةلمجلاب اهصاصتنخا لاوزلو

 . ةقباسلا ةليركلا ةيآلا يف ةدراولا «ىلصو «قدص» بارعا برعت : : ىلوتو بذك ©

 . ضرعأو يأ

  لجافلاو حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : بهذ . فطع فرح بهذ مث ©

 ْ . وه هريدقت ًاذاوج هيف رتتسم ريمض

 . لحم يف لصتم ريمض ءاهلو بهذب قلعتم رورجبو راج: ىطمتي هلهأ ىلإ ©
 . فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىطمنتي . ةفاضالاب رج
 ١ : ينعمي رخبتي يأ . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم يمض لعافلاو رذعتلل
 , كلذب اراخبتفا رتخبتي هموق يلا بهذ مث هنع ضرعأو (ِكِلَو) هللا لوسرب بذك
 ريمض نم لاح بصن لحم يف «ىطمتي» ةلمجو

 ا . «بهذ»

 1-3 لوف كلو 3

 رورجنو راج : كلا رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم ادتبم : كل ىلوأ ©

 .ههركي ام هيلي نأب هيلع ءاعد وهو كل ليو : ىنعمب فوذحملا ربخلاب قلعتم

 ًاراضتتخا زاجلا فذحو . اهبارعا برعتو «كل ىلوأ١ ىلع ءافلاب ةفوطعم : ىثوأف ©

 ا . هيلع لدي هلبق ام نأل
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 © كف كلزأخ
 . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع مثب ةفوطعم ©

 او كرو كراس وت تسيسو ش
 #4 ىدم كري نأ وش إلا بسك

 فرح: نا . ةئلاغلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نأ ناسنإلا بسحبأ ©

 . بصان يردصم

 لعافلا بئانو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف: كرتي ©

 «كرتي» ةلمجو . لوهجملل ينبم لعفلاو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسمريمض
 اهدعب امو ةيردصملا «نا»و بارعالا نم امل لحم ال ةيردصملا «نأ») ةلص

 . ؟بسحيا لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب

 فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةحتفلاب بوصنم «كرتي» يف ريمضلا نم لاح : ىدس ©

 . بقاعي الو رمؤي ال المهم يأ . ةركن روصقم مسا اهنأل اهنيونت لبق

 .ريرقتلا ىنعم ىلا عجرف يفنملا ىلع تلخد راكنا ةزمه ةزمهلا : ةفطن كد ملأ ©

 . بلقو مزجو يفن فرح : مل . تابثالا يف ةغلابم يفنلل راكتا ماهفتسا وأ

 «نونلا» هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم صقان عراضم لعف : كي

 اهمساو نينكاسلا ءاقتلال ًابوجو واولا تفذحو ًاراصتخا ًازاوج ةفوذحملا

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم اهربخ ةفطن ره هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض
 . لجرلا ءام : اهب دارملا

 لعف : ىنمي . ةفطنل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : ىثمي ينم نم ©

 بئانو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل يئبم عراضم
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 بصي يأ «ىنمي) ةلمحو .٠ وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلا

 .٠ يمل - تعن - ةفص رج
5 0-5 

 ىف س2 اك *
 .حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . <. فس يا ةفلع نات مث«

 : . ةحتفلاب ٌبوصنم «ناك» ربخ ةقلع وه هريدقت ًاناوج رتتنسم ريمض همساو

 . ًادمجتم ًامد يأ

 حتفلا لع ينبم ضام لعف : قلخ . بيتقلا ديفت ةفطاع ءافلا : قلخف ©
 'فذحو . هناحبس هللا ىلع دوعي وه هريدقت ًااوج هيف رتتشم ريمض لعافلاو

 ' هللا قلخف يأ . هللا هقلختف يأ هيلع لاد هلبق ام نأل ًاراصتخا لوعفملا
 ْش .ناسنالا

 : لعفلا ءانب ةمالعو . اهبارعا برعتو «قلخ» ىلع ءافلاب ةفرطعم : ىوسف ©
 ' هنم لدعف : ىنعمب وأ . رذعتلا اهيرهظ نم عنم فلألا يلع ةردقلا ةحتفلا

 : . ناسنألا نم يأ

 ادور 6 عا
 . لعفلا ءانب ةمالعو اهبارعا 0 هنم لعجف ©

 . لعجف يأ . لعجب قلعتم رورجمو راج : هنم . ءرخآ ىلع ةرهاظلا ةحشفلا

 ريضف)» ىنغم ىلعو . دحاو لوعفم ىلا ىدعتي «قلخف» ىئعم ىلع ناسنالا نم

 : 0 «لعج» لعفلل يناثلا ولعفملا ماقم يف «هنكا نوكت «هنم

 نم ضوع نونلاو ىثم هنأ ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعشم : نيجوزلا ©

 1 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 أ . ةحعفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «نيجوزلا» .نم لدب : ىثنألاو ركذلا ©

 ل



 ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهبارعا برعتو «ركذلا» ىلع واولاب ةفوطعم ىنألاو
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 1 رد و 7

 ا

 ىلع ينبم صقان ضام لعف : سيل . تابثالا يف ةغلابم يفنلل راكنا ماهفتسا

 . حتفلا

 دعبلل ماللا «سيلا مسا عفر لحن يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا: كلذ ©

 . ىلاعتو هناحبس هللا وهو أشنأ يذلا هيلا راشملاو باطخلل فاكلاو

 الحم بوصنم ًاظفل ررجم مسا : رداق . دئاز رج فرح ءابلا : نأ ىلع رداقب ©

 ةلمجلاو . بصان يردصم فرح : نأ . رج فرح : ىلع «سميل» ربخ هّنأل

 . بارعالا نم امل لحم ال هتلص : هدعب ةيلعفلا

 لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب برصنم عراضم لعف : ىتوملا يبحي ©

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ىتوم لا ٠ وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض

 : اهدعب امو ةيردصملا «نأاو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن

 ىلع رداقب يأ . رداقب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 . ىتوملا ءايحا ىلع يأ ةداعالا

236 2 
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 ١ منكير حر طعنا -5-5 9

 ,ريرقتلا ىلع ىثأ دق ىنعملاو لهأ : لالا اهغتسالا لد : ينسب له ©
 .ماهفتسالل ةزمما نأ اماهفعسا «لم» لمي ذأ ز زو الو ًاعيج بيرقتلاو

 ا. وقعا فلل لع ردنا حتا لع يب ننام لعف: ”ناسنالا ىلع ىتأ ©
 . ىتأب قلعتم رورجتو راج : ناسنالا ىلع

 , قلعتم رورجبو راج :  رهدلا نم ٠ ةسشلاب قرم لعاف : رهدلا نم نيح ©

 . مآ ينب سنج : ناسنالاب دار دتمملا

 ! ملب موزجم صقان عراضم لغف : نكي . بلقو مزجو فن فرح : نكي مل ©
 ٠ ريمض همساو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو هرجخأ نوكس همزج ةمالعو

 . هيف نكي مل يأ ٠ وه 'هريدقت ًاناوج رتتسم

 ! - تاعئاس ةفص : ًاروكذم . ةحتفلاب بوصنم !نكيا ربخ :.ًاروكذم ًائيش ©
 ناك يأ زؤكذم ريغ ًايسنم ًائيش ناك : ىنعمب ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًائيشل

 | نم لاح بصن لحم يف ؛ًاروكذم ًائيش نكي م» ةلمجو . بالصألا يف ةفطن
 ' لحم يف وأ . روكذم ريغ رهدلا نم نيح هيلع ىتأ له: .ىنعم ىلع ناسنالا
 ا ش . نيخل  تعن  ةفص عفر

95 



 27 مص رس 23 سم

 نا ل ا
. 

 ينبم لصتم ريمض «اناو . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : انقلخ انإ

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخخ ؛نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اناؤ . انب هلاصتال

 «ناسنالا انقلخخ» ةلمجو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ناسئإلا ©

 . «نأ» ريخ عفر لحم يف
 ريدقتلا «ناسنالا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : جاشمأ ةفطن نم ©

 : جاشمأ . ينايب رج فرح «نم١» و . ليلق ءام نم يأ ةفطن نم هنوك لاح

 دق ةفطن نم يأ ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةفطنل - تعن  ةفص

 . ناءاملا اهيف جزتما

 ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هيلقين ©

 هب لوعفم بصن ل يف لصتم ريمض ءاهلاو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 نيديرم : ىنعمب هل نيلتبم هانقلخ يأ . لاح بصن لحم يف ؛هيلتبن» ةلمجو

 . هءالتيا

 بصن لحم يف لصتم ريمض ءاه لاو «انقلخ» ىلع ءافلاب ةفوطعم : هانلعجف ©

 . لوأ هب لوعفم

 : ًاريصب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ِناث هب لوعفم : ًاريصب ًاعيمس © 1

 غيص نم امهو ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاعيمسل - تعن -ةفص

 . لعاف ىنعمب ليعف : ةغلابملا

 ©: يُنَحائإَواَوإَكَدِإَل انمي * . تح رف سس ا ا ل وس
 ءاهلاو . ةقباسلا ةيآلا يف «انقلخ انا» بارعا برعت : ليبسلا هانيده انإ ©

 : ليبسلا . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 كك ريس



 : . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم

 لا : ًاركاش . اهل لمع ال ةوأ» ىنعمب رييختلل ليصفت فرح : ًاركاش امإ ©
 1 ' . ةحتفلاب ةيوصنم

 يهو .. اهبارعا برعتو «ًاركاش امإ» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاروفك امإو ©
 . نارفكلا ريثك يأ «لعاف» ىنعُمب لوعف ةغلابملا غيص

 ْ 22 سو لعالم تراكم ذأ

 ل ا ال اا برع : نيوفافل اندتعا ا
 ! ءايلا- مسالا رج ةمالعو انأيه يأ اندتعأب قلعتم رورجمو راج : نيرفاكلل

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل

 . نم عينك هلال نوني لو حفلا هبصن ةمالسو بوصنم هب لوصف : لسالس ©
 2... !لعافم» نزو ىلع فرصلا

 ْ اهلثم ناتيوصنم «لسالس» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ًاريعسو ًالالغأو ©

 7 آل 7 سر ا

 48 روف هجلرم ناكر كرم نورس
 , عناد مسا : دارإألا لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : راربألا نإ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 عوفرم عراضم لعف يهو هنا" ربخ عفر لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : نويرشي ©
 | . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوثلا توبشب

 ' ةياغلاو ءادتبالل رج فرح «نماو . نوبرشيب قلعت روزجيو راج : سبأك نم ©

 0 ْ . رخ نم يأ

 ! .نمأكل - تعن  ةفص رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ًاروفاك اهجازم ناك ©
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 جوفرم «ناك» مسا : جازم . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاهو . ةمضلاب

 روفاك ءام ناك هب جْزمت ام نا يأ . ةحتفلاب برصتم «ناك» ربخ : ًاروفاك

 . هتحئارو روفاكلا ضايب يف اهؤام ةنجلا يف نيع مسا وهو

 رس قر داع هه ش

 4©* ار كورلا داعب <

 يه وأ ينعأ يأ صاصتخالا ىلع ًابوصنم هب ًالوعفم ةًاروفاك» نم لدب : ًانيع ©

 . نوبرشي لوعفم

 ٠ نعل - تعن - ةفص بصن لع يف ةيافلا ةلمدجلا : هللا دابع اهب برشيي ©

 . ةيضيعبتلا (2نم# اهتقفاولل . اهنم يأ و ىتعمبو قاصلالل انه ءاّبلاو

 . ةرسكلاب ميظعتلل ررجم هيلا فاضم : . ةمضلاب عوفرم لعاف :دابع

 لاح يف هم يشب يأ لاس بصن لع يف : ةيلعفلا هلك: اهنورجفي

 بصن لحب يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاهدو . لعاف عفر لحم

 : ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ًاريجفت ©

 ار هد صرع رس 2 ب ص

 40 ريكس رتل اكاموينوف اوردر دوو و7
 نع باوج اهنأك بارعالا نم اه لحم ال ةيفانئتسا ةلمجلا : رذذلاب نوفوي ©

 ةيآلا يف ؛«سأك نم نوبرشي» بارعا برعتو ؟ كلذ نوقزري مهام : لاؤس
 . ةسماخلا ةميركلا

 : ًاموي . اهبارعا برعتو «نوقويس ىلع واولاب ةفرطعم : ًامود نوفاخيو ©

 597ه



 . ًامويل - تعن  ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًاريطتسم هرش ناك ©
 : ةمضلاب عوفرم «ناك١ مسا «هرشاو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك

 بوصتم ةذاك١ ربخ ؛يطتسماو . ةقاضالاب رج لح يف لصتم ريمض ءافلو
 ْ ًارشتنم ًايشاف يأ . ةحتفلاب

 ١ يتحدي كابل ©
 ' ةيآلا يف «اموي نوفاخياو بارعا برعت : هيح ىلع ماعطلا نومعطيو

 ' ريمضلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : هبح ىلع ١ ةقباسلا ةميركلا
 . «ىلع» نوكت يأ . هيلا ةجاحلاو ماعطلا ء ءاهتشا عم ىنعمب «نوبمعطي# يف
 , ماعطلا لجأل وأ . هللا بح نلع يأ هلجأ نم لوعفمب قلعتم وأ «عمل ىنعمنب

 أ 3 هللا بح لجأل وأ

 . ةحصفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ًريسأو اًميتيو ًاثيكسم

 : اهبارعا نابرعتو «ًانيكسم١) ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ًاريسأو اميتيو

 5 روكا يم 50
 . ةميغلاب عزفرم عراضم لعف : مكمعطن . ةفرفكمو ةفاك : مكمعطن امذإ ©

 ١ - لصتمريمض فاكلا . نحن : هريدقت ًابوجو هيلف رتتشم ريمض لعافلاو

 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض
 | ردقملا - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف : ةيلعفلا ةلمجلاو . روكذلا

 ْ ., كلذ محل نولوقي يأ
 ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ؛هبح ىلع» بارعا برعي روزجيو راج : هلئنا هجول ©

 لم نا ةرسكلا.رجلا ةمالعو ةمضلاب ميظعتللرورجم هيلا فاضم : هللا
 0 . ليلعتلل ماللاو هللا هجو

 د ؟الكا



 قوبسم عراضم لعف يهو لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مكنم ديرثال ©
 .٠ نحن : هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو او ةمضلاب عوفرم ةيفانلا الب

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ديرن الب قلعتم رورجمو راج : مكنم

 يأ ردصم يهو اهبارعا برعتو «ءازجا» ىلع ةفوطعم : ًاروكش الو ءازج .٠

 . ًاركش

71027000 
 ٠ ارطقاسوعامو تت نيفاغأتإ ©

 ريمض - لصتمريمض ةمغدلملا «اناو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : اذإ ©

 :هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو «نأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا

 . «نا» ربخ عفر لحم يف
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : افير نم فاخن ©

 ريمض ناو . فاخنب قلعتم رورجمو راج : بر نم . نحن هريدقت ابوجو
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم

 هنأل نامز فرظ هنوك مغر ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاموي ©
 . مويلا نسفن نوفاخي مهمأ دارملا امناو : ةيآلا هذه يف «يف» ىنعم ىلع سيل

 رهفكم يأ . هلثم نابوصنم ًامويل  ناتعن - ناعفص : ًاريرطمق ًاسويع ©

 هلهأ ةفصب فصوي يأ ًازاجم سويعلاب مويلا فصو دقو سوبعلا ديدش هجولا

 . ءايقشالا نم

 32 وو هجرت دوا ا 000 د

 48 اورسو ٌرْضمْهف وال هلا دب ١١
 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىقو. ةيبيس ءافلا : هللا مماقوف «

 . مدقم لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ؛ رذعتلل فلألا

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا

 مسا : اذ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ٍناث هب لوعفم : موبلا كلذ رش ©

 لال



 :فاكلاو دنعبلل ماللا . ةفاضالاب رجج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا
 !ةرسكلا هرج ' ةمالعو هلثم رورجم ةراشالا مسا نم لدبإ: : مويلا ٠ باطخلل

 . ةراشالا مسال ةفص نوكي نأ زوجيو

 !بارعا برعب :اهدعب امو ةفطاع واولا : ًارورسو ة ةرضن مهاقلو ©

 ,ةفوطعم : ًارورسو . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو «رش مهاقو»
 :راجفلا سوبع لدب مهاطعأو يأ . اهبارعا برعتو ؛ةرضن» ىلع واولاب

 . بولقلا يف ًارورسو نعل يف ةرضن مهنزحو

 2 ب ديو واهس

 اورو هيا ب رشي ١
 يف ىف ةدراولا «ًارورسو ةرضن مهاقلا بارعا برعي : :اهدعب امو . ةفطاغ واولا ©

 '”صضام لعف : اوربص . ةيردصم : ام . رج فرح ءابلا ٍةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب ةلاصتال مضلا ىلع ينبم

 ؛راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب «اوربص» ةلمحو ةقراف فلألاو

 .نيكاسملا اورثآ مهنأل راشيالا ىلع مهربصب يأ . مهازجب 'قلعتم رورجلاو
 ش يبب سبلم هيف ريرحو ينه لكأم هيف ًاناتسب مهسفنأ ىلع ىماتيلاو

 ٠٠١ اًيرمتالو سعت اهيف وريال كباذلا1 ينيك 2 :

 © هنأل ءايلا هبصن ةمالعو ىزجب بوصنم «مهازج» يف امه نم.لاح : نيئكتم !

 درفملا نيونت نم ضوع نوئلاو ملاس ركذم عمج . ْ

 © راج : كتازألا ىلع . ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج :.كئارألا ىلع اهيف

 نيثكتمب قلعتم رورجو . 1

 ا مسا لعف يف ريمضلا نم لاح بصن لحم يف : ةيلعشلا ةملجلا : نوردال«©
 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوري . ال لمع ال ةيفان : ال «نيتكتم١ لعافملا

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا .
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 «اروكش الو ءازج مكنم» بارعا برعت : ًاريرهمز الو ًاسمش اهيف ©

 . ةعساتلا ةيآلا يف ةدراولا

 © كيل اهو تلو هكظَمَِعَديلََو 5 ١
 اهنأل اهلثم لاح 4ةيناداو ةيلاحلا «نوري ال» ةلمج ىلع واولاب ةفوطعم : ةيئادو ©

 يف مهيلإ اهنم ريمضلا عوجرل كلذو . نيئار ريغ : هريدقت درفم مكح يف

 نع دعبلا نيب اهيف نيعماج ةنج مهازجو هريدقت ىلع واولا تلخخدو «مهيلعا

 «نوري ال» ةلمجو «نيثتكتم» نوكت نأ زوجيو . مهيلع لالظلا وندو رقلاو رحلا
 «ةنجا ىلع ةفوطعم «ةينادو» نوكت نأ زوجيو « ةئحلا تافص اهلك «ةينادواو

 . ةبيرق ىنعمب «ةيناداو . اههالظ مهيلع ةيناد ىرخأ ةئنجنو يأ

 ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح ىلع : اهلالظ مهيلع ©

 لعافلا مسال لعاف «لالظاو اهلعفب وإأ . ةينادب قلعتم رورجملاو راجلاو
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه)و . ةمضلاب عوفرم «ةيناد»

 . اهالظ مهيلع وندتو يأ ةفاضالاب

 اهنأل لاح بصن لحم يف اهدغب ةلمجلاو ةيلاح واولا : اهفوطق_تللذو ©
 وأ . محل اهفوطق ليلذت مهيلعاهلالظ وندتو يأ «ةيناد» لاح ىلع ةفوطعم 3

 نوكتو . اهفوطق ةللذمو اهالظ مهيلع ةينادو : ريدقت ىلع اهيلع ةفوطعم

 تللذ ةنج : ريدقتب يأ . اهل ةفص «ةينادو» لعج ةلاح يف ةنجل ةفص ةلمجلا

 ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : تللذ . اهفوطق

 عوفرم لعاف بئان : فوطق . بارعالا نم ال لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا

 نم فطقي ام يأ «فطق» عمج يهو «اهلالظ» يف تبرعأ «اهلو . ةمضلاب

 . رمثلا

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو برصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ًاليلذت ©
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 2 ًايراوق تاك باو 21101017 دو 0 ١

 لوهجملل ينبم عراضم لعف : فاطي . ةفطاع اولا : مهيلع فاطيو ©
 ىلعب رج لحم يف نييئاغلاريمض «مه)و رج فرح : ىلع : ةمضلاب عوفم

 . مهيلع ةاقسلا فوطيو يأ . لعاف بئان عفر لحم يف رورجملاو راجلاو

 ةضف نم ؛ءانا» عمج يهو فاطيب قلعتم رورجمو راج : ةضف نم ةينآب ©
 .٠ ينايب رج فرح «نم»و . ةينآل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج

 ةابجاو باوكأبو يأ بارعا برعتو ؟ةآل لع ولا ةفوطعم ؛ باوكأو ©

 . اهل ةفص رج لحن يف اهدعب

 ةنكابسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : أ اريراوق تناك ©

 :٠ ًاريزاوق ٠ يه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض اهمساو بارعالا نم ا لم ال
 نزو ىلع فرصلا نم ةعونمم ةسلكلاو ةنونملا ةحتفلاب بوصنم «ناك» بخ
 اهدرفمو .٠ ١. :ةيآ سأر يأ هنألو قالطالا فلأ نم ًالدب نيوتنا ءاجو «ليعافم»

 . ةروراق

 1-0 اًقادمَوَيف ارا ارق 17

 نم ةعونم اهمأل نونت مو اهبارعا برعتو ىلوألا «ًريراوق» نم لدب : ريدراوق ©

 . فرصلا

 ؛ ةضف نم ةقولخم اممأ يأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ةضف نم ©

 اةضق نم ريراوقل - تعن  ةفص بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اهوردق ©
 "يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف يهو

 :لوعقم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اهاو لعاف عفر لحم

 دس 7/0



 . اهونمتو مهسفنأ يف اهوردق يأ . هب

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم - ردصم - قلطم لوعفم : ًاريدقت ©

 « دينالي تزقتزو ا هد و
 ينبم عراضم لق : نوقسي. ةفطاع واولا : اسأك اهيف نوقسيو .٠

 . لعاف بئان لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم لوهجملل

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اسأك . نوقسيب قلعتم رورجمو راج :اهيف

 . هل ةفص بصن لحم يف : هدعب ةلمجلاو ةحتفلا هبصن

 . ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ًاليبجنز اهجازم ناك ©

 © يسلم َفاَدَع

 وأ . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبرصنم ؛ًاليبجنز» نم لدب : اهيف ًاذيع ©
 همعط هللا قلخي وأ هنيعب ليبجنزلاب مهسأك جزمت ىنعم ىلع ؛اسأك» نم لدب

 .صاصتخالا ىلع ةبوصنم نوكت وأ نيع أك ًاسأك اهيف نوقسيو ريدقب اهيف

 . «انيعا فوصوملل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : اهيف

 «ًائيعا فوصوملل ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًاليبسلس ىمست ©

 فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىمست

 لوعفم :اليبسلس : يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو رذعبلل

 يف اهرادحنا ةسالسو اهغاسم ةلوهسل يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصتنم هب

 ةحوتفم تناكو ةيآ سأر تناك امل نكلو ةفرعم يه شفخألا لاق . قحلا

 ةيلمعلل فرصلا نم ةعونمم ةنجلا يف نيع مسا يه يأ فلألا اهيف تديز

 . ثينأتلاو
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 . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : فوطي . ةفطاع واولا : مهيلع فوطيو ©

 رورخملاو راجللاو ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه)و رج فرج : ىلع

 .نادلول  ثعن  ةفص : نودلخحم . ةمضلاب عرفرم لعاف:: نودلخم نادلو ©
 نم ضوع نوتلاو ماس ركذم عمج اهنأل واولا اهعفر ةمالغو اهلثم ةعوفرم

 1 . درفملا نيوتت

 . هيارجب قلعتم هلطاشل ضفامخ ظرشلا

 لع ينيم نضام لف ير ةفاضالاب رج لح يف : ةيلعفلا ةلمدجلا : مهتيأو ©
 ريمض  لصتم ريمض ءاتلا . كرحتلملا عفرلا ريمسقب هلاصتال نوكسلا
 لح يف نيئاغلا ريمض «مهنو لمان عقو لح يف حتشلا لج ينيم ل مطاخلا

 'مهتيألا بارعا

 لل لم : لوتس . ةعفقاب وضم لل ب لوم: اروظقم ًاؤلُؤل«

 . ةحصقلاب اهلثم ةبوصنم ًاولولل

 ظ *© انك يد طك 7
 ' برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف اهتليثم ىلع واولاب ةفوطعم : تيأر اذاو ©

 ل1585



 قلعتي مل عقو انيأ يئارلا رصب نا : هانعمو . ةيؤرلا تدجوأ اذاو : ليق هنأك

 . ريبك كلمو ريثك ميعتب الا هكاردا

 قلعتم ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ناكملل فرظ : تيأر مث ©
 «تيأراو تبرعأ : تيأر . ةنجلا يف يأ كانه ىنعمب يأ . ىلوألا تيأرب

 , ال لحم الف مزاج ريغ طورش باوج يف ةعقاو ةلمج

 ةفوطعم : ًاكلمو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاكلمو اًميعش ©

 . اهبارعا برعتو «(يعن» ىلع واولاب

 . ةحمفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاكلمل  تعن  ةفص : ًاريبك ©

 سهم سس امو ا 2 د اس و

 وص دنيدو ل جو قريب اور سون ب ا 3 ع 1 ١

 00 دا هس د 200 هن يك ا

 0 ًئ 4 مام 2 2ر2

 ًايلاع نادلو مهيلع فوطي يأ مهيلع فوطي يف ريمضلا نم لاح : مهيلاع ©

 نييئاغلا ريمض «مه2و ةحتفلا هبصن ةمالعو ةبوصنم . بايث مهيلع فوطملل

 : سدنس . ةمضلاب عوفرم «يلاع» لعافلا مسال لعاف : سدنس بايث ©

 بايث نم قرام وهو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . ريرحلا

 : قربتساو ةمضلاب اهلثم ةعوفرم بايثل  تعن  ةفص : قريتساو رضخ ©

 . ريرحلا نم ظلغ ام وهو ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «بايث» ىلع واولاب ةفرطعم

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولح . ةفطاع راولا : اولحو ©

 . «مهيلع فوطيو» ىلع فوطعم لعفلاو ةقراف فلألاو لعاف

 ةعونمم ةملكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةضف نم رواسأ ©
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 ةفصب قلعتم رورجيو راج : ةضف نم «لعافم نزو. ىلع اهنأل فرصلا نم
 زواسأب مهتصافم تيلعف هيا ينايب رج فرح «نما نأل رواسأل ةفوذدحم

 دواس تيوس

 0 سا م رعي ناسا ريصت بما واصلا فلا لع

 ًابارش يأ ٠ ' ةحفلاب اهلثم ةبوصنم ًابارشل - تعن  ةفض :' اروهط .ةحتفلا

 ىنعبمب لوعف ةملكلاو ايندلا رمخك ًاسجر سيل ةنجلا بارش نم ًارهاط

 1 ٠ ةفلابلا خيبم نم يهو لعافا

 نإ نم رهط ايش يأ ٠ ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًابازشل - تعن - ةفص
 غيض نم يهو «لعاف» ٍنعمب لوعف ةملكلاو ايندلا مخك ًاسجر سيل ةنملا

 . ةغلابملا

 ©© اًروكتَت ا 7”

 . ىلع ينبم ةراشا مسا اذه . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : اذه َّنإ ©
 . «نا» مسا ٍبصن لحم يف نوكسلا

 (ضام لعف : ناك «نا» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمعألا : ءازج مكل ناك ©

 مسا ىلع دوعي وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان
 قلغتم رورجمو راج : مكل ٠ مهل هللا ءاطع نم مدقت امم ىلع لادلا ةراشإلا

 :بوصنم « ناك » ربخ : ءازج . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . « ناك ١ ريخب

 1 . ةحتتفلاب
 'مسأ: مكيعس . تبرعأ : ناك . ةفطاع وارلا : ًاروكشم مكيعس ناكو ©

 | ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتمريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم «ناك»
 ةملك انه ركشلاو روكذلا عمج ةسالع ميلاو ةفاضالاب رج لع ين مضلا

 : . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ريخ : ًاروكشم .ةيزاجم
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 انواع دانا 3١
 ل يع لص هن لفل خس بكب سن رح رحت نإ

 مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : نحن . «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا

 ىنعمل ديكات يلع اديكأت هريرمتب وهو هانا ريمضلل ديكوت بصن لحم يف

 ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف «نحن» نوكت نأ زوجيو ليزنتلاب هللا صاصتحخا

 عفر لحم يف «انلزن نحن» ةيمسالا ةلمجلاو اهربخ عفر لحم يف اهدعب ةيلعفلا

 . «نأ» ريخ

 ىلع ينبم ضام لعف يهو .«نا» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : انلزن ©

 مفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اثاو انب هلاصتال نوكسلا

 . دمحم اي كيلع انلزن يأ .لعاف

 بوصنم هب لوعفم : نآرقلا . انلزنب قلعتم رورجيو راج : نآرقلا كيلع ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ديكوتلا ديفي  ردصم  قلطم لوعفم : ٌاليزفت ©

 . (جنم ًاقرفم ًاليزنت يأ

 صل ف اك 507 هر

 روفكحوأ مياه منال يرو نأ ١

 لعافلاو نوكسلا ىلع يبنم رمأ لعف : ربصا . ةيفانئتسا ءافلا : ريصاف ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 رورجم هيلا فاضم : كبر . ريصاب قلعتم رورجيو راج : كبر مكحل ©

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 موزجم عراضم لعف : عطت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : عطت الو ©
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 .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض .لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب

 ا ١ . نينكاسلا ءاقتلال ءايلا تفذحو

 :رورجمملاو راجلاو نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مهاو رج فرح : مهثم ©
 . مهنم ًادحأ عطت الو يأ فوذحم هب لوعفمل ةفصب قلعتم وأ عطت الب قلعتم

 'فرخ : وأ ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفف : ًاروفك وأ اًمثآ ©

 :نأ زوجتو + امارعا برنعتو لك ىلع ةفوطعم : ًاررفك الو ىتعمب فطع

 رج فرح «نم» نأل «مهنم١ يف «مه) ٍمضلا نم نيلاح ناتملكلا نوكت

 اوه ال ابك مهنم عطت الو ىنعمب وأ مهنم هنوك لاح ًادحأ : ريدقتب .ينايب
 'ًالوعف ًاروفكاو . 3 كل يعاد فك ره ال العاف وأ . هيلا كل ًايعاد مثإ
 ْ . نارفكلا ريثك يأ ةخلابلا غيص نم ىبعمب «العافا ىنعمب

 2 يروي كير مسأدأَو 1
 رسكلاب رح يذلا وكسلا لع يتم رم لعق : رك « ةفطاع ولا : ركذأو ©

 : .٠ تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال

 ىف تبرعأ : كبر . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم: كير مسا ©

 ّْ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 . ٠ ركذاب قلعتمةحتفلا هبصن ةءالعو برصنم نامز فرق : ًاليصأو ةركب ©
 برعتو «ةركبا ىلع واولاب ةفرطعم : ٌاليصأو . راهتلا تاعاس لوأ !ةركباو

 : ىنعمب نسمشلا بورغ لبق يذلا تقولا ؟اليضأ» ةملك يأ يهو اهبارعا
 ٠ رصعلاو رجفلا ةالص ىلع مدو

 © كيوط كل هكبسو و1 1
 ! رورجم مسا : ليللا . ضيعبتلل رج فرح : نم ..ةفطاع واولا : ليللا نمو ©

 ' ةرسفي فوذخم لعفي قلعتم رورجملاو راجاو . ةرسكلا هرج ةمالعو نمب
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 نامزلا فرظ ىلع «نم» لخدأ يأ هل لصف ليللا ضعبو يأ .هدعبام

 دارملا نوكي وأ هيلع ةلاد ةيضيعبتلا «نم» نأل «لص» لوعفم فذحو ضيعبتلل

 . ءاشعلاو برغملا ةالص

 يف «مكحل ربصا» بارعا برعت : هل دجسا . ةيفانئتسا ءافلا : هل دجساف ©

 . نيرشعلاو ةعبارلا ةيآلا

 .اهبارعا برعتو «ذجسا١ا ىلع واولاب ةفوطعم : ًاليوط اليل ةحيسو ©

 . هحبسب قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ :ًاليل

 ٠ . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاليلل ةفص : ًاليوط

 97 م 2 ودم دس لل

 9 كيتو مهارو نود ذو ةلمياىلا نوبي نش ”10/

 ينبم ةراشا مسا : ءالؤه . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ءالؤه نإ ©

 .ةرفكلا ءالؤه يأ . نيرفاكلل ةراشالاو «ناذ مسا بصن لح يف رسكلا ىلع

 . نا ربخ عفر لحم يف « ةلجاعلا نوبحي» ةيلعفلا ةلمجلاو

 لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف : ةلجاعلا نويحي ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةلجاعلاو لعاف عفر لحم يف

 . ةرخآلا ىلع اهنورثؤي ىنعمب

 و . اهبارعا برعتو 4نوبحي» ىلع والاب ةفوطعم : مهءارو نورذيو ©
 «مهاو . فاضم وهو نورذيب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ

 ال مهروهظ قلخ وأ مهمادق يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 . هب نوئبعي

 ةفص : ًاليقث . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاليقث ًاموي ©

 هتدشل لقثلا ري ريعتساو ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًامويل تعلن

 . ةمايقلا موي وهو هلوهو
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 0 َّ 2 اقفال ميت 62

 ' . ادتبم عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : انقل نحل
 | ينبم لصتم ريمض ءاناو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قلح

 :هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلاريمض ؛مهدو لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع
 0 . ؟نحن# ربخ عفر لحم يف «مهانقلخ» ةلمجو

 ْ . اهبارعا برعتو «انقلخ» ىلع واولاب ةفوطعم : مهرسأ انددشو ©

 بلع لا مس هوة هس او بص هي لومفم
 . مهقلخ ماكحإ انيوقو يأ ٠ ةفاضالاب

 . نوكسلا ىلع ينبم نزلا نم لبقتسي امل فرظ : ١ ذا . ةيفانعتسا واولا : اذإو ©

 ش . طرشلا ىنعم نمضتم بصن لحم يف
 ' نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف يهو ةفاضالاب رج لحم يف ةلمجلا : انكش ©

 يأ. .: لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتس يمس م اناو . انب هلاصتال
 0 . مهانكلفأ مهكالها انئش اذاو

 طرشأ باوج «انلدب» ةلمجو ةانئش» بارعا برعت : ًاليؤبت مهلاثمأ انلدب ©
 , يأ «مهرسأ» بارعا برعت : مهلاثمأ . بارعالا نم ال لحم ال مزاج ريغ
 ' مهريغ انلدب : هانعم ليقو ١ ىرخألا ةأشنلا ينعي رسألا دش يف مهلاثمأ انلدب

 ' . ةحتفلاب بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ًاليدبت . عيطي نمع

 © كيسي قاذف 550 ةوِزَمَدِإ 4
 . ةراشا مسا: : هذه . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن.فرخ : ةركذت هذه نا©

 ' .ةمضلاب عوفرم «نا ربخ : ةركذت «نا» مسا بصن لحب يف رسكلا ىلع ينبم
 : نأ ءاش نمل ةركذتتايآلا هذه نا وأ ةروسلا هذه نإ وأ ةروسلا هذه نأ يأ
 1 1 : . ركذتي
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 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانثكتسا ءافلا : نمف ©

 . هربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو أدتبم

 لعافلاو نمب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاش ©

 نمف يأ . ًاراصتخا هلوعفم فذحو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 . ةبقاعلا نسحو هسفنل ريخلا راتخا يأ ءاش

 ريغ مزاج طرش باوج ؛ذختا» ةلمجو «ءاش» بارعا برعت : هير ىلا ذختا ©

 لعفلاب قلعتم رورجمو راج : هبر ىلا . بارعالا نم ا لحم ال ءافلاب نرتقم

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو «لختا»

 هللا ىلا ليبسلا ذاختاو . ةحبفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًالييس ©

 . ةعاطلاب لسوتلاو هيلا برقتلا نع ةرابع

 ٠ حايعت طاكسي قولو *«
 لعف : نوءاشت . اه لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثتسا : واولا : نوءاشتت امو ©

 فذحو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم
 . ًائيش نوءاشت امو يأ . ًاراصتخا اهلوعفم

 . بصان يردصم فرح : نأ . ال لمع ال رصح ةادأ : هللا ءاشب نأ الإ ©
 عوفرم لعاف : هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : ءاشي
 نم اهل لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص «هللا ءاشيا ةلمجو ةمضفلاب ميظعتلل

 ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نادو بارعالا

 . هلحم هيلا فاضملا لحو فاضملا فذحف هللا ةئيشم تقو الإ : ريدقتلا

 بوصنم «نا» مسا : هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هللا نا ©

 . نإ ريخ عفر لحم يف هدعب ةلمجلاو ةحتفلاب ميظعتلل

 ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اًميكح اًميلع ناك ©

 ةمالعو نابوصنم ناكل ناربخ : اهيكح اميلع . وه هريدقت اناوج رتتسم
 . (يلعل ةفص «(يكحا نوكي نأ زوجيو ةحتفلا اهبصن
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 ١" ايِلاَباعكَد لقاء يفتن ةقيرتاونإ ©
 , هريذقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : لخدي ©

 1 . نإل ٍناث ربخ عفر لخم يف ةلمجلاو . وه
 | بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : هتمحر يف ءاشي نم ©

 ال لوصوملا ةلص ؛ءاشي# ةلمجو «لخدي» بارعا برعت : ءاشي . هب لوعفم
 'رورجمو راج: هتمحر يف . اراصتخا الوعفم فذحو بارعالا نم امل لحم

 . ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمضأ ءاهلاو لخديب قلعتم
 . هرفي رمضم لعفب بوصنم هب لوعفم : نيلاظلا. ةفطاع واولا : نيملاظلاو ©

 ؛ عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو «بذعي»و ىنعمب وأ أيه وأ دنعوأ وحن مهل دعأ

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم
 ,هريدقت ًازاوج هيف'رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : مهل دعأ ©

 ,راجلاو ماللاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهلو رج فرح ماللا . وه

 : . دلعأب قلعتم روزجملاو

 أ تعن  ةفص : يلأ .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اًمِيلأ ًاباذع ©

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاباذعل

23 2 2 
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 * تالسرملا ةروس بارعإ #

 .١ ايحِيكَلَو ©
 © رورجم هب مسقم : تالسرملا : رج فرح مسقلا واو : واولا : تالسرملاو

 رج ةمالعو . فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو مسقلا واوب
 وأ هرماوأب نهلسرأ ةكئالملا نم فئاوطب هناحبس مسقأ يأ ةرسكلا هب مسقملا
 . باذع حايرب مسقأ

 وأ . فرعلا رعشك ةعباتتم يأ . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبرصنم لاح : ًافرع ©
 نهلسرأ يأ ركتلا ضيقن وه يذلا فرعلا ىنعمب . هل ًالوعفم نوكت
 . «تالسرملا برو» نوكت نأ زوجيو فورعملاو ناسحالل

 © اًنصعٍيَسفَم "
 . اهبارعإ برعتو «تالسرملا» ىلع ءافلاب ةفرطعم : ًافصع تافصاعلاف ©

 هبصن ةمالعو بوصنم  ديكرتلا ديفي  ردصم  قلطم لوعفم :ًافصع
 باذع حايرب مسقأ وأ . حايرلا فصعت امى نهينضم يف نفصعف يأ . ةحتفلا
 فوصوملا فذح تايآلا هذه يفو . اهنايرج دتشأ يأ ًافصع نفصعف نهلسرأ
 . هلحم ةفصلا تلحو

 . < ىلا 1#

 ٠ © ارشترثنلاو "
 دنع وجلا يف نهتحنجأ تارشانلاو يأ ؛ ًافصع تافصاعلاف  بارعإ برعت ©

 حاير نه وأ ضرألا يف عئارشلا تارشانلا وأ يحولاب نهطاطحنا

 1ةلكا



 1 «تارشانلا لعافلا مسأ لوعفم فذحو وحلا ُِق باحسلا ترشن ةمحرلا

 ا . ًاراصتخا

0000 
 0 اقر لَم

 + لطابلاو قحلا نيب نيحوأ اب نقرف يأ «افصع تافضاعلاف» بارعإ برعت ©

 ل نرش بحسم دي قرف ودل ف بسلا ردن ب حب

 ٠ ركفي نم نييو ىلاعت هلل ركشي نم نيب نقرفف

 7 2 تس ١ ووقع

 © وديك ه
 بوصنم «تايقلملا» لغافلا مسال هب لوعفم : ًاركذ . تافصاعلاف بارعإ برعت ©

 .. هللا نم ًاركذ لسرلا ىلا تايحوملا ةكئالملاف يأ ةحتفلا هبصن ةمالعو

 1 © دموي "

 ١ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم - ردصم - قلطم لوعفم : ًارذث وأ ارذع ©
 برعتو «ًارذع» ىلع وأب ةفوطعم : ًارذن وأ . ةءاسالا اح اذإ ًارذع رذع نم

 | ةمالغو اهلثم ةبوصنم ركشلاو رفكلاك لعف ىلع فوخ اذإ رذنأ. نم . اهبارعإ

 ىنعمب ريذن عمجو ةرذعملا ىنعمب ريذع عمج نوكت نأ زوجيو ةحتفلا اهبصن

 :نيهجولا .ىلع «ًاركذا نم نيلدب نانوكتو . رذتملاو رذاعلا ىنعمب وأ راذنإلا

 ىنعجب لاحلا ىلعف ثلاغلا هجولا ىلع امأو « هل لوعفملا ىلع وأ نيلوألا

 ١ نيرذنم وأ نيرذاغ

 ! ىلع ينبم لوصوم مسا «اماو . لعفلاب هبشم'ديكوتو بصن فرح : امثإ ©



 ال اهريخو اهمسا نم اهدعب امو «نا» ةلمجللاو نإ مسا بص لحم يف نوكسلا

 . مسقلا باوج اهنأل بارعإلا نم امل لح

 واولاو نونلا توبشب عوفرم لوهجملل ينبم عياضم لعف : نودعوت .٠

 ال لوصوملا ةلص ؛نودعوت# ةلمحو . لعاف بئان عفر لح يف لص ةمريمض

 فوذحع ريمض لوصوم لا ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعإؤلا نم اله لحم

 موي ءيجم نم هنودعوت : ريدقتلا . هب لوعقم هنأل لحملا بوصنم ًاراصتمخا

 . ةمايقلا

 يأ ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ : عقاو  ةقلحزملا  ديكوتلا مال : ماللا : عقاول ©

 . هيف بير ال لزان نئاكل

 «© سطو جلا ذو 6
 طرشلا ىنعم نمضتم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا .ةيفانثتسا: ءافلا : اذإف ©

 ةرشع ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف «اذا» باوجو هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ

 تسمط اذاف يأ : هدعب ام هرسفي فوذحم لعفل لعاف بئان : موجنلا ©

 ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : تسمط ©

 هريدقت ًازاوج رتتسمريمض لعافلا بئانو بارعإلا نم اهل لحم ال ةنكاسنلا
 . هب بهذ يأ اهرون قحم وأ تقحمو تيحم يأ .يه

 هل
 4 َتحيفئمَسلاادِإَ 4

 تعدصت : يأ . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب .ةفوطعم ©
 . ًاباوبأ تناكف تقشناو
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 ٠١ تيتا 6

 ,.فسنملاب فسن اذا بحلاك تفسن يأ . ةقباسلا ةميزكلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 ١ تاز ©
 © ةزمه تلدبأ يتلا واولاب تتقو : اهلصأو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت

 نورضحي يذلا اهتقو نييبت» لسرلا تيقوت ىنعمو . واول ىلع ةمضلا لقشل '
 نوكي نأ هجولاو «لسرلا ةعامج» ىلع لعفلا ثنأو مهمتأ ىلع ةداهشلل هيف

 0 . اهتاقيم تغلب «تتقو» ىنعم

 ١ كبل رول *
 فابضم : موي. هدعب ام هرسفي فوذح لعفب قلعتم روزجيو راج : موي يأل ©

 مم زورجب ماهفتسا. مسا "يأ )و ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحي هيلا

 . هلوه نم ًابيجعتو هل [يظعت «موي» ركنو

 . نم اله لح ال ةكاسلا ثيل ءق الو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلجأ ©
 لسرلا ةعامج يأ يه هريدققت ًاناوج رتتسم ريمض لعانفلا بئانو بارعإلا

 : . ترخأ ىنعمب «تلجأ»و

 ٠١ لص مَوِل ©

 ؛ ميل تلجأ : هريدقت فوذحم لعفب قلعتم رورجبو. راج : لصفلا مويل ©

 ' رورجم هيلا فاضم : لصفلا . لصفلا مويل تلجأ.لاقيف يأ . لصفلا

 | مكحلا موي وشف ليجأتلا م نايب باوجماو . ةرسكلا هر همرخ ةمالعو ةفاضالاب
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 02 سس ار ب

 0 لصف[ ؤلأم كبردأأَمَو :١

 : لصفلا «ةقاحلا» ةروس نم ةثلاثلا ةيآلا «ةقاحلا ام كاردا امو» بارعإ برعت ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 ٠6 كلِ ِمْيْليَم «©
 زاجو . هلعف دسم داس ردصم لصألا يف وهو . ةمضلاب عوفرم ًأدتبم : لهو ©

 . هيلع وعدملل هماودو كالملا تابث ىنعم ىلع ةلالدلل ةركن وهو هب ءاذتبالا

 . فاضم وهو «ليو» يف لماعلا لعفلاب قلعتم بوصنم نامز فرظ : ذكئموي ©
 نم اصلخت رسكلاب كرحو هرمخا ىلع رهاظلا نوكسلا ىلع ينبم مسا كذا»و
 يأ . هيلا فاضم رج لحم يف وهو نيونتلا نوكسو هنوكس : نينكاسلا ءاقتلا

 . ةمياقلا موي ليو

 هنأل ءايلا هرج ةمالعو فوذحملا «ليو» ربخب قلعتم رورجمو راج : نييذكملل ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 ©« نكاد 0
 فرح : مل . ريرقتلا ىنعم ىلا عجرف يفنملا ىلع تلخد راكنا ةزمم ةزمهملا : ملأ ©

 . بلقو مزجو يفن
 رسكلاب كرح يذلا نوكسلا همزج ةمالعو ملب موزجم عاضم لعف : كلهف ©

 . نحن : هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيلوألا ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع
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 © ترك 1 يا ب ود
 ! ةملقلاب عوفرم عراضم لعف : عبتن . فائئتسالل فطع فرج : مهعبقن مث ©

 لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو . نحن : هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلاو :

 ! ديغو وهو بارعإلا نم'امل لحم ال ةيفانثتسا ةلمجلاو . لؤأ هب لوعفم بصن

 لا . ةكم لهأل

 . ماض ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : نيرخآلا ©

 ّْ . درفملا يف ةكرخلاو نيرنتلا نم ضوع نونلاو

0 50-6 164 
 ؛ ردصمل ةفص بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ؛لثما ىنعمب ب مسا: فاكلا : كلذك ©

 : نزكت وأ. عينشلا لعفلا كلذ لثم ًالعف لعفن يأ هنع بئان وأ فوذمم

 ١ «لغقن» ةلمجو لعفن عينشلا لعفلا كلذ لثم يأ . ًادشمم عفر لع يف فاكا

 رج لح يف نوكسلا ىلع ينجم ةراشا مسا : ذا. هريخ عقر لحم يف

 ْ . باطخلل فاك بلل ماللا .ةفاضالاب

 ش هيف تعسف لعافلاو ةمضلاب عوفرم عياضم لعف نيمرجملاب لعقن ©
 و ل قلعشم رورو راح ل اي رصلاو 8 نحن هريدقت ابوجو

2 

 © نييك مولر

 نم ىرخأ تايآ يفو انه تررك دقو . ةرشع ةسمانخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

 1 . ديعولاو ديدهتلل ديكوت ريركتلا اذه يفو ةروسلا هذه
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 مس هك

 © نيت نما ٠
 ريمض فاكلا . ةرشع ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : مكقلخن ملأ ©

 ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ْ

 . روكذلا عمج ةمالع

 ءال- تعن  ةفص : نيهم . مكقلحنب قلعتم رورجمو راج : نيهم ءام نم © '

 . ةرسكلاب اهلثم ةرورجم

 ١" نترقب ©
 © .انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . ةفطاع ءافلا : هانلعجف

 لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لص تمريمض ءاناو
 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم .

 © نأل يناثلا لوعفملا ماقم يف وهو هانلعجب قلعتم رورجم راج : نيكم رارق يف

 ١ تعن  ةفص : نيكم . عينموأ نيصح ناكم وأ عضوم يف هانريصف ىنعملا -

 ةرسكلاب اهلثم ةرورجم رارقل .

  7١مسا ©
 ب تع ةفص : مولعم . هانلعجب قلعتم رورجمو راج : مولعم ردق ىلإ ©

 مولعم تقولا نم رادقم ىلا يأ . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ردقل
 . هب مكحو هللا هملع دق

 © َنوُردَفاَمَحَف اردو ١1١ واس و
 ا

 الاة1ا 



 ' ىلع انردقف يأ . لعاف عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم لصتمريمض ؛اناو

 . كلذ

 ! حتفلا ىلغ ينبم دماج ضام لعف : معن . ةيفانثئتسا ءافلا : نورداقلا معنف ©
 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عيفرم لعاف : نورداقلا . حدملا ءاشنال
 ! هلأل ًاراصتخا حدملاب صوصخملا فذحو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع

 © نيكني "1:
 . ةرشع ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

 4 2 ل

 © انك سلال ”ه
 ! «لعجن» الوعفم : ًاتافك ضرألا . ةرشع ةسداسلا ةنميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

 ' هعمجو همسُغ اذا :.ءىشلا تفك نم «ًاتافكاو ةحتفلا اهبصن ةمالعو نابوصنم
 : . مضي يأ: ءيث هيف تفكي يذلا عضوملا وهو
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 8 اتاومأوءاَحأ <35

 أ ًاتاومأو ءايحأ ةتفاك : ريدقتب . تافكب بوصنم هب لوعفم : ًاتاومأو عابحأ ©

 و . اهتطب يف ًاتاومأو اهزهظ ىلع ءايحأ تفكتا يأ انبرعا برعتو «ءايحأ)»

 . «اتاومأو ءايحأ مكتفكت» ىتعم ىلع رمضان نم نيلاح انوكت نأ

 ١” انف ةتاكوقتاو يكيبت عار هفالو © . ]
 ظ هاصتال نوكسلا ىلع ينبع نام لمف : لمج .ةفطاع والا: اهيف اذلعجو

 لمة19 



 راج :اهيف . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اناو . انب

 . انلعجب قلعتم رورحجو

 فرصلا نم ةعونمم ةملكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ىساور ©

 ةفصلا تلحو فوصوملا فذحف تاتباث خساور ًالابج يأ «لعافم» نزو ىلع

 . هلح

 ةيوصنم  فوذحملا  ردقملا ففصوملل ٍناث _  تعن  ةفص : تاخماش ©

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب ةقحلم اهنأل ةحتفلا نم ًالدب ةزسكلا اهبصن ةمالعو

 ريمض فاكلاو اهبارعإ برعتو «انلعج» ىلع واولاب ةفرطعم : مكانيقسأو ©

 لوأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ش
 . ًايقس مكل انلعج يأ روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ةفص : ًاتارف . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ِناث هب لوعفم : ًاتارف ءام ©
 . ًابذع ءام يأ . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ءاملا- تعن -

 2 © َنيزَكَئاِنِمسليو 1

 . ةرشع ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

 و دو راس

 نوي يرش مبا <
 . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوقلطنا ©

 عفر لح يف ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصةمريمض واولا

 . مهل لاقي يأ . فوذحم لعفل لعاف بئان

 رج لحم يف نوكسلا ىلع يتبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : متنك ام ىلإ ©

 ينبم صقان ضام لعف : متنك ؛اوقلطنا» لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلإب

1599 



 ' عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع يننبم  نيبطاخملا
 ١ . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اهربخ عم متنك» ةلمجو .روكذلا

 ْ يضم لحن : نوبذكت ؛متكا ربخب قلمشم رورجو راج ؛ نويذكت هي ©

 3 مك سل لا مه كاشي ما رح بس لع يك

 : . باذعلا

 200 ا
 بشد ىدإط ل شيطأ ٠

 , ىلإب رورجم : لظ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرععأ : لظ ىلإ اوقلطنا ©

 "00 : . ناخد ىلا يأ ةرسكلا هرج ةمالعو

 1 ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم لظل - تعن ةفص[: بعش ثالث يذ ©

 : روزخم هيلا فاضم : ثالث . فاضم يهو ةسمنخلا ءامسألا نم.!همأل

 : روزجم هيلا فاضم : بعش : فاضم وهو ةرسكلا هرجن ةمالنعو ةفاضالاب

 . . ةبعش عمج عرفأ ةثالث يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 ظ © بااووالم ٍلظَأ ١
 ' يأ مكين رهو ٠ لظل - تعن - ةفص : ليلظ . اه لمعال ةيفان : ليلظ ال ©

 ٍْ : نينمؤملا لظ ريغ مهلظ نأ ش

 عراشم لمف ١ ىنغي ٠ ال لمع ال ةيفان : ال .:ةفطإع واولا : ينغي الو ©

 1 هريدقت ًازاوج هيف رتتسمريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ناع ةردقملا ةمضلاب عوفرم ٠

 . لظل ةيناث ةفص رج لحم ين «ينغي الوا ةلمجو . وه

 رخ نم مهنع نغم ريغو يأ . ينغي الب قلعتم رورجيو راج : بهللا نم ©
 : : . ًائيش بهللا



 سر 0

 *» رمت روش مران ”؟
 ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اه)و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : اهذإ ©

 ٠ . اهمسا عفر لحم يف نوكسلا

 عراضم لعف يهو «ّْنا» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمحملا : ررشب يمرت ©

 هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلت ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 فيوختتلاو ميظعتلل رصقلا هبشو . يمرتب قلعتم رورجبو راج : ررشب : يه
 . ةرفكلا باهراو رانلا نم

 ةمالعو فاكلاب رورجم مسا : رصقلا . هيبشتلل رج فرح فاكلا : رصقلاك ©

 مسا فاكلا نوكت وأ ررشل ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو . ةرسكلا هرج

 . ررشل - تعن - ةفص رج لحم يف حتفلا ىلع ًاينبم «لثم» ىنعمب هيبشبتلل
 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : رصقلا

 فرص تاَجبأَك 0 وو < و ووك
 هبشم فرح : هنأك . ررشل ةيناث ةفص رج لحم يف : ةلمجلا : ةلامح هنأك ©

 عمج يهو «لامج» ىنعمب يأ . ةمضلاب عوفرم اهربخ : ةلامج «نأك١ مسا

 . (لج»

 لاقو . ءارفص لامج يأ ةمضلاب اهلثم ةعوفرم هلامجلا - تعن  ةفص : رفص ©

 . ةرفصلا ىلا برضت دوس رفص : ليقو . سنجلا ةدارا ىلع «رفص»

 ليو © يركز موو "

 . ةرشع ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

71 



0 8 
 ْ 00 توفطنال م واذه مم

 ' «اذها ربخ : : موي ٠ .أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبض ةراشا مسا : موي اذه ©

 ْ اج لمجال ةيفاث : ال . ةفاضالاب رج لع يف ةلمبنا ًالممجلا : نوقطتي ال ©

 . عفر لحم يف لصتمريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم: عراضم لعف : نوقطني
 1 . لعاف

 < ل. عوق ه0 كر
 #©© ِنورزتَحْفمْط نذؤلالو 7 7

 : لعف : نذؤي.. اه لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : واولا : مهل نْذّؤِي الو ©
 نييئاغلا ريمض «مهاو رح فرح ماللا ةمضلاب عوفرم لؤهجملل ينبم عراضم اضم

 . لعاف بئان عفر لحم يف رورجملاو راجللاو ماللاب رج لح يف

 ؛ نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورذتعي . ةفطاع ءافلا : نورذتعيف ©

 ١ لحم يف لضتنم ريم واولاو . يفنلا كلس يف طرخنم «نذؤي» ىلع فوطعم
 ' ءاقلا نوكت وأ . هل بقعتم راذتعاو نذإ مهل نوكي الو يأ . لعاف عفر

 | مهف هريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف «نورذتعي» ةلمجو ةيفائئتتسا

 . نورذتعي

 ناد لذ مول اذ

 . ةرشع ةسماخلا ةميركلا ةبآلا يف تبرعأ ©

2 2 

 ٠ © نوال تا والم 78
 : موي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : لصفلا موي اذه ©

 كك



 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : لصفلا . ةمفلاب عوفرم «اذه» ربخ

 . مكحلا موي اذه يأ . ةرسكلا هرج

 نم اهل لحم ال «لصفلا موي اذه» ةلمجل ةيريسفت ةيلعفلا ةلمجلا : مكانعمج © .

 ريمض «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف يهو. بارعإلا

 ريمض - لصتم ريمض فاكلا . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا
 .روكذلا

 ةبوصنم «مكانعمج» يف (مك» نيبطاخملا ريمض ىلع واولاب ةفوطعم : نيلوألاو ©

 نيونتلا نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج اهتأل ءايلا اهبصن ةمالعو هلثم

 . درفملا يف ةكرحلاو

 . و ستند خاص ماس .ج ْ
 © فدكدف و لاكنإَو 4
 : ناك . مزاج طرش فرح : نا . ةيفانثتسا ءافلا : ديك مكل ناك نإف ©

 «ناك» ربخب قلعتم رورجيو راج : مكل . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 . ةمضلاب عوفرم «ناك) مسا : ديك . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدنقملا

 ءافلا . نإب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : نوديكف ©

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : نوديك . طرشلا باوج يف ةعقاو

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم

 ًاراصتخخاو ًاطخخ ةفوذحملا ءايلإو . بارعإلا نم امل لحم ال ةياقولا نون :نرئلا
 لصتم ريمض تايآلا عم قفتتلو ةيآ سأر اهنأل اهيلع ةلادلا ةرسكلاب ءافتكاو

 مهديك ىلع خيبوتو مه عيرقت ميركلا لوقلا ينو . هب لوعفم بصن لحم يف



 1 م ا

 ٠ ةرشع ا ةيآلا يف تبرعأ .

 «» دول قاد ١ هور 421
 , «نا» مسا : نيقتلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن افرح : نيقكملا نإ ©

 ' يف ةكرحلاو نبيونتلا نم ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم
 . نويعو لالظ يف نورقتسم نيقتملا نأ يأ . درفملا :

 ٠ : واولاب ةفوطعم : نويعو «نأ» ربخب قلعتم رورجتو راج: نويعو لالظ ف ©

 : ش . اهبارعإ برعتو «لالظ» ىلع

 49 وهشام كو 20111111
 .. ةمالعو |هلثم ةورج ؟نومعو لالظا لع راولاب ةفوطعم امم هكاوفو ©

 : نمب رج لح يف نوكسلا ىلع ينم لوصوم مسا : ام رج فرح : نم

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : .نوهتشي ©

 دئاغلاو .: بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص « نوهتشي » ةلمجو . لعاف

 , لوغفم هنأل لحملا بوصنم ًاراصتمخا فوذحم ريم لونصوملا ىلا  عجارلا -
 1 : هنوهتشي ام : ريدقتلا هب

 3 لقط طري نأ
 لا صام ل نونا فلل لع يسرا ليف ويرش اولك ©

 , ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمبض واولا ٠ ةسمخلا

 كر



 : لالظ يف وه يذلا فرظلا يف نيقتملا ريمض نم لاح بصن لحم يف 4! 0

 ةفوطعم اوبرشا» ةلمجو اوبرشاو . اولك مه ًالوقم لالظ يف نورقتسم مه يأ
 . اهبارعإ برعتو «اولك» ىلع واولاب

 ًابرشو ًالمأ يأ . فوذحملا  قلطملا لوعفملا - ردصملل - تعن  ةفص : ًايذه ©

 وهو هوبرشاو هولك يأ ريمضلا نم ًالاح نوكت نأ زوجيو ًاغئاس ىنعمب ًائينه

 . ءينه

 لحم يف نوكسلا يلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح ءابلا : مقثك امب ©

 لكالا أنه : ريدقتلا ناك اذا اولكب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . برشلاو

 لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلا . كرحتل ا

 فاضملا فذحف متنك ام ببسب يأ روكذلا عمج ةمالع ميملاو ؛ناك» مسا عفر

 . هماقم هيلا فاضملا ميقأو

 عراضم لعف يهو ؛متنك لاح بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نولمعت ©

 «متنك» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لص ةمريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم

 ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص نولمعت

 : ريدقتلا . هب لوعفم هّنأل لحملا بوصنم ًاراصتخا فوذحم ريمض لوصوم لا

 ىنعمب لعاف عفر لحم يف «ام»و ةدئاز ءابلا نوكت نأ زوجيو . هنولمعت متتك اب

 . برشلاو لكألا مكانه وأ نولمعت متنك ام مكأنه

 هر #ذ 7 ل

 © َنيِضاوب لك
 ىلع ينبم لصتم ريمض ةاناو . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : كلذك انإ ©

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم مسا : فاكلا «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا

 لثم يأ كلذك ءازج يزجن انإ : هريدقت فوذحم ردصمل - تعن  ةفص بصن

 ماللا . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . كلذ

 ٠ نإ ريخ عفر لحم يف «نينسحملا يزجن» ةلمحو . باطخلل فاكلاودعبلل

 دل“



 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عيفرم عياضم لعف ؛ نينسحملا يزجن ©

 ؛هب لوعفم : نينسحملا . :نحن : هريدقت ابوجو هيف رتتسمريمض لعافلاو
 ايف ةكرحلاو نيونعلا نم ضوع نوئلاو ماس ركذم عمج ْمَنأل ءايلاب بوصنم
 1 . مهلاعأ ين مهيزجن يأ : درفملا مسالا

 2 زكر ب هه

 .. ةرشع ةسماخلا ةميركلا ةبآلا يف تبرعأ ©

 نر كيوت مو 6

 . لاح بلصن لحم يف ةلمجلاو . نيعبرألاو ةثلاشلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©
 | اولك ةرمخآلا يف محل لاقي ام لاح يف محل تباث ليولا ينأ : نيبذكملا نم
 نأ زوجيو '..دلاخلا ميعنلا ىلع ليلقلا عاتملا راثيا نم مهاحب ًاريكذت اوعشمتو

 . | يف نيبذكملل ًاباطخ يأ . بارعإلا نم اهل لحم ال ةيفانئتسا ةلمجلا نوكت
 ش . ايندلا

 | ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو يردصم فرح : نومرجم مكنا ©
 : ريمض فاكلا . لئالق ًامايأ عتمتلاو لكألا الا هلام مرجم لك نأ ىلع ةلالد

 ' ميملاو «نا) مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم
 ' ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «نا» ربخ : نومرجم . روكذلا عمج ةمالع

 ٍْ . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 يد مكازِسو ذولي ءو/

 . ةرشع ةشماخلا ةميركلا ةيآلا يف تيرعأ ©

 دس”



 ٠ وكب كج 1يقاذإو ©
 © ىنعم نمضتم نمزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذا . ةيفانعتسا : واولا : اذاو

 هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا .

 ينبم ضام لعف : ليق . ةفاضالاب رج لحم يف : ةلمجلا : اوعكرا مهل ليق ©

 لح يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح ماللا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل

 ىلع ينبم رمأ لعف : اوعكرا .:ليقب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج

 لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نوئلا فذح

 يأ . لعاف بئان عفر لحم يف © كرا” ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 . هنيد عابتاب هل اوعضاوتو هلل اوعشما

 . بارعإلا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : نوعكري ال ©

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعكري . اه لمع ال ةيفان .:ال

 . نولصي ال يأ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 نو 2 9ف . رش 79و

 ملل هر ا © َنيطكنملو 1

 . ةرشع ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ © '

111 
 مدح ثرحو 6

 2 ٌِ 2 0-2 دف

 . ردقم طرش باوج يف ةعقاو نوكت نأ زوجيو ةيفانثتسا ءافلا : ثيدح يابف ©

 . ةرهاب ةزجعمو ةرصبم ةيآ ةلزملا بتكلا نم وهو نآرقلاب اونمؤي مل اذا يأ
 ةرسكلا هرج ةمالعو ءابلاب رورجم ماهفتسا مسا : يأ .رج فرح ءابلا : يأبف

 ل 08الا



 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هلا فاضم : ثيدنح . فاضم وهو

 1 . نونمؤيب قلعتم (يأبا رورجملاو راجلاو

 : فانضم .وهو :نونمؤيب :قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم - هيف لوعفم  فرظ : هدعي ©

 1 . ةفاضالاب رج لحم يف نآرقلا ىلع دوعي ,لصتم ريم ءاحلاو

 عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عيفرم عراضم لعف : نونمؤي ©
 ١ . لعاف

2 3 



 #« ًابنلا ةروس بارعإ »

 © نع
 لامعتسالاو ةيماهفتسالا «ام» ىلع لخد رج فرح هنأ ىلع اع : هلصأ : مع ©

 ميخفت ماهفتسالا اذه ىنعمو . ليلق لصالاو فلالا فذح ىلع ريثكلا 7

 ةيماهفتسالا «اما و رج فرح «نعا نم ةفلؤم يهف ءيش يأ نع يا .نأشلا

 نولءاستتيب قلعتم رورجملاو راجلاو نعب رج لح يف نوكسلا ىلع ةينبملا
 . رج فرحب ترج اهنال «ام» فلأ تطقسو

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولءاستي ©

 . ًاضعب مهضعب لأسي يا بارعإلا نم امل لحم ال ةيئادتبا ةلمجلاو لعاف عفر

 لاؤس امناو ةيشح اودادزيل نيملسملا لاؤسف نيرفاكلاو نيملسملل ريمضلاو
 . رفكلاو ءازهتسالا ةدايزب ثعبلا نع رافكلا

 ١ راجع ©
 © نا زوجو مخفملا نأشلل نايب وهو نولءاستيب قلعتم رورجمو راج : اينلا نع

 لعفلا رمضي نا ىلع ميظعلا أبنلا نع نولءاستيب أدتبيو «نولءاستي» ىلع فقوي

 . رسفي مث مهبم ءيشك هرسفي هدعب ام نال «نولءاستي)

 نع يا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم أبنلل  تعن -ةفص : ميظعلا ©

 . (86) دمحم ةوبن ليقو « نآرقلا : هنع لءاستملا ليقو ميظعلا ربخلا
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 |! مسوس وو 57 ٌهص

 ظ © نوط دفعنا

 ارورجمو راج : هيف . أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر زيمض : مه . أبنلل
 لحال لوصول ةلص «نوفلتخ هيف مها ةيمسالا ةلمحلاو عمم» ريخبب قلتم

 نم ضرع نواو ماس ركذس عم هل الب وم هب : نوفلتخم ©

 ش . درفملا نيونت

20004 3 

 ا يا ع اعمل عد يا رعي عم فر + نومطيس الك #

 :توبثي عوفرم عراضم لعف : نوملعي  لابقتسا  فيونست فرح : نيسلا

 :هنال ًازاصتخا اهوعفم فذحو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 .هنع نولءاستي ام نا نوملعيس مهنأب مهل ديعو ميركلا لوقلا ينو مولعم

 ا . هيف بير ال عقاو هنال,قح هنم نوكحضيو

 و 000

 ىو نع 6

 .اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع مشب ةفوطعم : :نوملعيس الك مث ©

 نأب راعشالا اهانعم «مث» و . كلذ يف ديدشت ديعولا عم عدرلا ريركتو

 1 ا . دشاو لالا نم غلب يناثلا ديعولا

 ديف بوك 2
 © هيض الملأ
2 : 00 

 تك



 كرح يذلا هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : لعجن

 8 نحن هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلاو نيئكاسلا ءاقتلال رسكلاب

 يا ةرسكلا امههبصن ةمالعو نابوصنم « لعجن ة الوعفم : ًاداهم ضراألا ©

 . ًاشارف

 © اًةعالفو

 ضرألا ائيسرأ يا . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 . داتوالاب تيبلا ىسري امك لابجلاب

 سا هع 5 م :

 *© ايوزاودقلمت 6
 نوكسلا ىلع يئبم ضام لعف : قلخ . ةفطاع واولا : ًاجاوزأ مكانقلخو ©

 فاكلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءان» و انب هلاضتال

 هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتتم ريمض
 نم افانصا يا ةحتفلاب ةبوصنم لاح : اجاوزا . روكذلا عمج ةمالنع ميملاو

 . ثانالاو روكذلا

 ا 2 2

 # اسف لَعَيَو 94

 ةمالعو نابوصنم كانلعجا الوعفم : ًاتانس مكمون . ةانقلخو ١ بارعإ برعت ©

 يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلا اهبصن

 ءاثع نم مكماسجال ةحار يا روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم

 . لايعالا

735١١ - 



 نع مكرتسي ءاطغ يا اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 أ . نويعلا

 ١ هاكات َلَعَيَو ©
 © ًءاغتبال ةايح يا واولاب اهيلع ةفوطعم اهنال ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت

 شاعم تقو وأ شيعلا . 0

 48 ادانشاكبس كفوو
 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىنب . ةفطاع واولا : مكقوف انينبو ©

 . لغاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و انب هلاصتال

 فاكلاو فاضم وهو انيئبب قلعتم ةيفرظلا ىلع برصنم ناكم فرظ :قوف
 ميلا ةقاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينم نيبطاخملا ,ريغض - لصتم ريمض
 00 . روكذلا عمج ةمالع

 تاوعش عبس يا ةحتفلا هيصن ةمالعو بوصتم هب لوعفُم : ًادادش ًاعبس ©

 . ةركن هنال فاضملا لوعفملا نون مولعم هنال ًاراصتخا هيلا فاضملا فذحبو

 عمج يهو ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم اعبسل  تعن  ةفص : ادادش

 ىلع عبس تاومس» ريدقتلا نوكي نا زوج و ةمكحم قلخلا ةيوق يأ «ةديدشا»

 . هلحم ةفصلا ةماقاو فوضوملا لوعفملا فذح

 : د سيب س تح سس هر

 0 © اًجاقواجاسالو
 :٠ ًاداقو ًاتلالتم يا . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةقوطعم ©

75١5 



 «» اجامل سالو 5 ١ 0100
 ىلع ينبم ضام لعف : لزنا . ةفطاع واولا : تارصعملا نم انلزنأو ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض (« ان ١ و انب هلاصتال نوكسلا

 اذا بئاحسلا نم يل انلزنأب قلعتم رورجيو راج : تارصعملا نم . لعاف

 - ةفص : ًاجاجت . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاجاجت ءام ©
 : ليقو ةرثكب ًابصنم ءام يا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ءامل- تعن

 . تارصعملاب ىنعمب تارصعملا نم

 هه '
 © بواحد 1

 ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب

 «نااو بارعإلا نم امل لع ال ةرمضملا «نا» ةلص «جرخناا ةلمحو نحن هريدقت

 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا

 . جرخنب قلعتم رورجيو راج : هب . انلزنأب

 ةفوطعم : ًاتابنو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعنم : ًاقاننو ًابح ©

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ًابح» ىلع واولاب

 © ااَلاتَتَم 7 مت ضم ش
 اهبصن ةمالعو اهبارعإ برعتو «ًابح» ىلع واولاب ةفوطعم : ًافافلأ تانجو ©

 ةفص : ًافافلا . ملاسلا ثنؤملا عمجب ةقحلم اهنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا

 اهضعب فتلي ًاراجشا يا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم تان - تعن -

 . فل دحاولا : ليقو . هل دحاو الو ةفتلم تانجو يا ضعبب
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 «نا» مسا : موي . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : لصفلا موي نا ©

 مرج ةمالعو ةفاضالاب رورجج هيلا فاضم : لصفلا .٠ ةحتفلاب بوصتم

 ْ . «نا» ربخ عفر لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو ةرسكلا

 مللا مكح يف ناك يا ةحتفلاب بوصنم !ناك١ ربخ : ًاتاقيم . وه هريدقت
 1 . هيلا نوهتتي قئالخلل ًادح وا ايندلا هب :تقوت ًادخ هريدقتو

 © اجو أكروْصاِف يو 5 أ 4 اووف
 ةيلعفلا ةلمجلاو ةحتفلاب بوصنم نايب فطع وا لصفلا موي نم لدب : موي © .
 ْ . ةفاضالاب رج لح يف هدعب ْ

 . لعاف بئات عفر لحم يف رورجتو راج : روصلا

 نوئلأ توبثب عرفرم عراضم لعف : نوتأت .ةفطاع ءافلا : ًاجاوفأ نوتأتف ©
 ؛يف ريمضفلا نم لاح : ًاجاوفأ . لعاف عفر لحم يف لئصتم ريمض واولاو
 7 7. ةفلتخم تاعامج روبقلا نم يا ةحففلا هبصن ةمالغو بوصنم !نوتأت»

 ماا د ا

 © وأتم مكلاكت
 'لوهجملل 'ينبم ضام لعف : تحتف . ةفطاع اولا : ءامسلا تحتفو ©

 ؛تكرح بارعإلا نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم
 '' 2٠ . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ءامسلا .. نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب

 كر



 معتفلا ىلع ينبم صقاث ضام لعف : تناك . ةفطاع ءافلا : ًاباويأ تئاكف ©

 ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو بارعإلا نم اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 . ةحتفلاب بوصنم اهربخ : ًاباوبأ . ىه هريدقت

 امارس ل و

 . اهجارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا 3 ص راولاب ةفوطعم ©

 نز 8 ْتاكَمَحَّنإ

 بوصنم (نا» مسا : . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هنهج 6

 ةيلعفلا ةلمجلاو تينا ةفرعملل فرصلا نم عرنمم هنال نوني ملو ةحتفلاب

 . ؟نا» ربخ عفر لحم يف اهدعب

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ًاباوبأ تناك بارعإ برعت : ًاداصرم تناك ©

 . ةرشع ةعساتلا

 © [َكَنييطَأ ١ تمس ا
 برم ىلع يف نوكي انا ةوثو تناكي قامسم رورجتو راج : ًابآم نيغاطلل ©

 نيذلا نيغاطلا دح يه منهج نا يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم («تناك»

 . مهعجرم يهو باذعلل هيف نودصري

 تس رسب مآ 1 1

 © ؟ة2اهورعل 7
 ثونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هيصن ةمالعو بوصنم لاح : اهيف نذئال

 نيثكام يأ نيثبالب قلعتم رورحيو راج :اهيف . درفملا نيونت نم ضوع

 . ضرألا يف «نيرظتنم»
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 ةحتفلا هبضن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نيئثبالب قلعتم نامز فرظ : اياقحأ ©
 اهدرفم بقح عمج يا عمجلا عمج ةملكلاو . ًاروهد يا بقح دعب ًابقح يا

 © ؟اضالور فيدل 5 ١
 .ًاباقحالا_تعن  ةفص بصن لحم يف اهدعب امو ةيلعفلا ةلمجلا : نوقوذي ال ©

 'واولاؤ نوثلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوقوذي . امل لمع ال ةييفان : ال
 ريغ يا 2«... نوقوذي ال» اهتفص ًاباقحا يا لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ؛هيفو . ًالاح بصن لح يف ةلمجلا نوكت نا زوجي ىنعملا اذه ىلعو نيبقئاذ
 'بقح» نم ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ًاباقحا» نوكت نا وهو رخآ هجو
 اوهف قزرلا هأطخا اذا : نالف بقح : لاقي . هريخو ةرطم لق اذا ؛انماع
 اهيف نيثبال يا مهنع ًالاح اذه ىلع «اباقحأ» نوكتف . باقحأ هعجو بقح
 :نم ااه لحم ال ةيريسفت 2... نوقوذي ال١ ةلمج نوكتو .! نيدحج نيبقح
 ا . بارعإلا

 !لوعفم : ًادرب . نرقوذي الب قلعتم رورجيو راج : ًايارش الو ًادرب اهيق ©
 ىنعم:ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولاو ةحتفلا هبصن ةبمالعو بوصنم هب

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «ادرب» ىلع ةفوطغم : ابارش . يفنلا
 0 . مهنع رانلا دربي ام وا غوتلا : دربلاو

 : © اًناسغوامجالإ 60 ! سس

 ' ةحشفلاب ءانئتسالا ىلغ بوصنم الإب ىنثتسم : يح . ءانثتسا ةادا : اميمح الإ ©

 الو راتلا رح مهنع سفني ًادرب اهيف نوقوذي ال يا : عطقنم ءانثتسا وهو

 : يا ؛(يمح» و . اقاسغو اهيمح اهيف نوقوذي نكلو مهشطع نم نكسي ايارش
 1 ١ : : ًاراح ءام

 ل



 يا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «[يح» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاقاسغو ©

 © اَنَيوَمَج *

 هلبق ام نال فوذحم لعفب بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ًاقافو عازج ©

 اهلثم ةبوصنم ءازجل - تعن  ةفص : ًاقافو . ةحتفلا هبصن ةمالعو هيلع لدي

 . قافو اذ ءازج وا ًاقفاوم يا ةحتفلا اهبصن ةمالعو

 48 اس نورا واكد مإ
 ريمض «مه» و ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : مهثإ ©

 . «نا» مسا بصن لحم يف نيبئاغلا

 ريمض واولاو ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوئاك ©

 . ةقراف فلالاو اهمسا عفر لحم يف لصتم

 ةلمجلاو «ناك» ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًاباسح نوجري ال ©
 . اهل لمع ال ةيفان : ال . 2نا» ربخ عفر لحم يف ةاهربخ عم اوناك» ةيلعفلا

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عياضم لعف : نوجري
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اباسح ..لعاف

 0 ا
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبذك . ةفطاع واولا : . اويذكو ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا

 ىلع ينبم لصتم ريمض انا و اوبذكب قلعتم رورجبو راج : ًاباذك انتايآب ©
 ًابيذكت يأ  ردصم  قلطم لوعفم : ًاباذك . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا

 ل”



 0 . بذاك هنأ هنأ ريخأ ينمي هيك هيذك

 2 ا ذي ديس "4
 هدعب ام هرشفي فوذحم لغفل هب لوعفم : لك . ةفطاع واولا : ءيش لكو ©

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ءيش . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ش ' ٠ ةرسكلا هرج
 ًالصتتم ريمض «ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضاّم لعف : هائيصحأ ©

 يف مضلا ىلع يثبم لصتم ريمض ءاهلإو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ' . هب لوعفم بصن لح

 اءانيضحأ#« نوكت وا . ءاصحا عضوم يف  ردصم: قلطم لوعفم : ًاياتك ٠
 نا يا . ليصحتلاو طبضلا ىنعم يف ةبتكلاو ءاصحالا ءافتنال «انبتك» ىنعمب

 هبصن ةمالَعو بوصنم وهو ةباثكلا ىنعم:يف ناكراشتي ءاصحالاو ةبانكلا
 ىنعملاو ةظفحلا فحص يفو حوللا يف ًابوتكم ىنعم يف ًالاح نوكي وا ةحتفلا
 .٠ مهيصاعم ءاصخا

 © عدكم 2

 مهبيذكتو باسحلاب مهرفك نع ببسم اهدعب امو ةيببس ءاغلا : اوقوذف ©
 لاعقالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اوقوذ . تايآلاب

 اهلوعفم فئحو ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا

 : . اهيلع لدي اهدعب ام نال ًاراصتخا

 ؛ لايتسأب ديكرتو بعت فرح : نل ١ ةيفانعسا ءافلا : مكديزت نلف ©
 ريمض لعافلاو ةحتتفلا هبصن ةبمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : مكديزن
 أ نييطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو نحن هريدقت ًايوجو هيف رتتسم
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 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لوا هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ًاباذع . اهل لمع ال رصح ةادا : ًاماذع الإ ©
 . ةحتفلا هبصن

 ١” كاَضَركلَدإ ©
 © رورجيو راج : نيقتملل . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيقتملل نإ

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو مدقملا 4نا) ريخب قلعتم

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 زوف عضوم وا ًازوف يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم رخؤملا (نا» مسا : ًازافم ©
 . ةاجن ليقو

 ١" ايتَعأو َقَْع ©
 اهلثم ةبوصنم لك نم لك لدب وهو ًزافم» نم لدب : ًايانعأو قئادح ©

 . «لعافم» نزو ىلع فرصلا نم ةعونمت اهنال نونت ملو ةحتفلا اهبصن ةمالعو

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «قئادح# ىلع واولاب ةفوطعم : ًابانعاو

 7 هد 2و

 ٠ !انابعاوو ©
 عمج : بعاوكلا . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 «تادللا» نسلا يف تايواستملا «ًابارتا» و . يدثلا ةدهانلا ةاتفلا يهو بعاك

 . برت اهدرفم

 . ىثلم ًاسأكو يا ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©
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0 0 00 
 ' توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعمسي . اه لمع ال.ةليفان : نوعمسي ال ©

 ش .«نوغمسي الا ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لص ريمض ىاولاو نوتلا

 1 . «نيقتملا» نم لاح بضن لحم يف اهدعب امو

 ؛لوعقم : ًاوغل . نوعمسي الب قلعتم رورجيو راج: ًاباذك الو ًاوغل اهيف ©

 :ىنعم ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 'يا ٍةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم هوغل» ىلع ةفوطعم : ًاباذك . يفنلا

 ! 07 . هبذاكي ال وا هبذكي الو ًاضعب مهضعب بذكي ال

 ©« بيعت درر
 ريدقتب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم دكؤم ردصم قلطم لوعفم : از

 ا ا . نافمب نيقتملا ىزاج

 - لصتم ريمض فاكلاو هاج ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : كبر نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض

 هبصن ةمالعو ءاطع مهازج يا ءازجب بوصنم هب لوعفم : ًاناسح ءاطع ©

 : ًايفاك يا ةحتفلاب اهلثم ةبوصتم ءاطعل - تعن  ةفصأ : ًاباسح . ةحئفلا

 3 100 8 3 مك
 نز (اطخةموو انمكلا اميامَو ض 21 7/

 - تن - ةفص وا ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «كبر» 0 نم لذب : : تاوعسلا بر«©

 ةفاضألاب رورجم هيلأ فاضم : تاومسلا . ةرسكلا هرج ةمالعو رورحي هل

 0 0 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 اهلثم ةروزجم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : امهنيب امو ضراألاو ©

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . فطع :فرح واولاو ةرسكلا اهرج ةمالعو
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 بوصنم ناكم فرظ : نيب . رورجم ىلع فوطعم هنال رج لحم يف نوكسلا

 لصتم ريمض ءاهلاو فاضم وهو ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم ةيفرظلا ىلع
 . ةينثتلا ةمالع «ام» و ةفاضالاب رج لح يف

 برد بارعإ برعي نمحرلا : ًاباطخ هنم نوكلمي ال نمجرلا «
 «اوغل اهيف نوعمسي ال١ بارعإ برعت هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو «تاومسلا
 . نيثالثلاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 فتان كنس نتناول

 الب قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : موي ©

 . نوملكتي الب وا نوكلمي

 عراضم لعف : موقي . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : حورلا موقي ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : حورلا . ةمضلاب عوفرم

 : ًافص . ةمضلاب ةعوفرم «حورلا' ىلع واولاب ةفرطعم : ًافص ةكئالملاو ©
 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم لاح

 . ال لمع ال ةيفان : ال . لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوملكتب ال ©

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نوملكتي
 . لعاف عفر

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ا لمع ال رصح ةادا : نم الإ ©

 ءانثتسا ةادا (الا» نوكت نا زوجيو نوملكتي يف ريمضلا نم لدب عفر لحم

 . الإب ىنئتسم بصن لحم يف «نم» نوكتو

 : نذأ . بارعإلا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلا : نمحرلا هل نذأ ©

 . «نذأ» لعفلاب قلعتم رورجيو راج : هل . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
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 . مالكلا يف هل نذأ يإ ةمضلاب عوفرم لعاف : نمحرلا

 ؛لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةفطاع رولا : ًاباوص لاقو ©
 .ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاباوص . وه هريداقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض

 © كيك فسوف دوا م
 . مالو ًادتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : قحلا موديلا كلذ ©

 [ةلمجلاو وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : مويلا . باطخلل فاكلاو دعبلل
 :ةعوفرم مويلل ةفص : قحلا . «كلذا ربخ عفر لحم يف (مويلا وه» ةيمسالا

 نئاك هريدقت ًافوذحم ؛كلذ» ريخو «كلذ» نم الدب ؛مريلا» نركي وا ةممفلاب

 !يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانعتسإا ءافلا : ءاش نمف ©
 ! . «ْنم» رثخ عفر لحم يف هبارجو طرشلا لعف نم ةلمخلاو أدتبم عفر لحم

 وه ةريدقت ًااوج هبف قتسم ريمض لعافلاو جتفلا لج ينيب ضام لعف : :ءاش
 ميركلا نارقلا يف فذحلا ريثك وهو اراصتخا اطوعفم فذحو

 باوج اهدي ا هذا ةلعو هءاشا بارصإ برست: آم هير ىلا ذختا ©
 : هبر ىلا . بارعإلا نم اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مناج طرش

 الما ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ذئاب قلعتم رورجو

 . ةبوتلاب ًاعجرم يا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 لوقو ايت حامي موي 0 3
 ©« ار دكولْيَزكأ

 لصتم ريمصض هانا و لعقلاب هبشم ديكرتو بصن فرخ : مكانرذنأ اًنإه
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 ىلع ينبم ضام لعف : رذنا . اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض « ان ١ و . انب هلاصتال نوكسلا
 لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو لعاف

 ربخ عفر لحم يف «مكانرذنأ» ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن

 . «نا»

 ةفص : ًابيرق .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ًاييرق ًاباذع ©
 ش . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاباذعل - تعن

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : عوملا رظنب موي ©

 لعاف : ءرملا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رظني . مكانرذنأب قلعتم

 . ةفاضالاب رج لحم يف «ءرملا رظني» ةلمجو ةمضلاب عوفرم

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : هادي تمدق ام ©

 رج لحم يف نوكت نا زوجيو هيلا ترظن ىنعمب هترظن : لاقي . «رظني» لعفلل

 ينبم ضام لعف : تمدق . هادي تملدق ام ىلا هريدقت فوذحم رج فرحي

 ةمالعو عوفرم لعاف : هادي . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ىنثم هنال فلالا هعفر

 بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «هادي تمدق» ةلمجو . ةفاضالاب

 لحما بوصنم ريمض وهو ًاراصتمخا فوذحم لوصوملا ىلا - عجارلا  دئاعلاو

 لحم يف ماهفتسا مسا «ام» نوكت وا . هادي هتمدق ام : ريدقتلا هب لوعفم هنال

 هادي تمدق ءيش يا ءرملا رظني يا «تمدق» لعفلل امدقم هب الوعفم بصن

 . ريخلاو رشلا نم

 ةلمجلاو اهبارعإ برعتو ؟ءرملا رظني» ىلع واولاب ةفوطعم : رقاكلا لوقيو ©

 . هب لوعفم بصن لحم يفاهدعب 0

 ءالؤه اي : ريدقتلاو فوذح هب ىدانملاو ءادن فرح وا هيبنت فرح : يىنتيل اي ©

 ءايلاو ةياقولل نونلاو «نا» تاوحا نم بصنو نمت فرح : تيل . ًالثم
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 ةيلعفلا ةلملجلاو «تيل» مسا بصن لحم يف ملكتما ريمسف - لصتم ريمض

 . اهربخ عفر لح يف اهدعب

 عقرلا يمسي هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ًابارت تنك ©
 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - ملكتملا ريمض  لصتم ريمنف ءاتلاو كرحتللا
 قولخم ريغ. نوكي نا ىنمتي يا ةحتفلاب بوصنم اهربخ : ًابارت . «ناك» مسا
 . ةمايقلا موي ثعبي ملف مويلا اذه يف وا ايندلا يف
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 ١ نعت ©
 هب مسقم : تاعزانلا . رج فرح مسقلا واو : واولا : ًاقرغ تاعزانلاو ©

 مسقأ يأ . فوذحملا لعفب قلعتم روزجملاو راج او . مسقلا واوب رورج

 برو ريدقلا . داسجألا نم حاورألا عزنت يتلا ةكئالملا فئاوطب هناحبس

 هب مسقملا فوصوملا نوكيف . تاعزانلا ةكئالملا قحو قأ تاعزانلا ةكئالملا

 لعفب بوصنم  قلطم لوعفم  ردصم : ًاقرغ . هلحم ةفصلا تلحو ًافوذجم

 مسقملاو ةحتفلا هبصن ةمالعو عزنلا يف ًاقارغا يأ : ًاقرغ قرغتف هريدقت رمضم

 نم هيلع هدعب ام ةلالدل فذحو . ىنثعبتل يأ فوذحم «مسقلا بارج» هيلع

 . ةمايقلا ركذ

 1 د 1 ص :

 © اطشتكطفتلاو ؟

 نيذلا ةكئالملا يأ . اهبارعإ برعتو ىلوألا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 . جرب ىلإ جرب نم طشنت موجنلا : ليقو داسجألا نم حاورألا نوجرخي

 رس رس ١ أ هر

 *© اتيسنحيتلاو

 ٠ عرست يأ : اهيضم يف حبست يتلا يأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 تو سس 1 اسس 1
 © اًنيسِدَعِيَسلَف ؟.
 . هب اورمأ ام ىلإ قبست يتلا يأ . ةقباسلا ةيآلا بارعإ برعت ©
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 © جريل
 :لعافلا مسالا بوصنم هب لوعفم : ًارمأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 امم دانبعلا رومأ نم ًارمأ تاربدملا : يأ . لماعلا هلعفب يأ . «تاربدملا»
 .٠ مهايند وأ مهيد ف مهحلصي

 ١ ا سل

 قلعتم ةحّتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع هيف لوعفمأ- نامز فرظ : موي ©
 .هيلع لد اهب ًابصتنم نوكي نأ زوجيو ىنثعبتل يأ . فوذحملا مسقلا باوجن
 : بولقلا تفجو ةفجارلا فجرت موي يأ «ةفجاو ذئموي بولق» ىلاعت هلوق

 !لعف : فجرت . ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ةفجارلا فجرت ©
 ! ةعقاولا ةفخارلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : ةفجارلا . ةمضلاب عوفرم عراضم
 , ثدحي اب تفصو ىلوألا ةخفتلا يهو لابجاو ضرألا أهدنع فجرت يتلا
 0 . اهثودحي

 ل ةقدات همت /

 ىلع ينبم لصتم ريمض ةاهاو ةمضلاب عوفرم عراضم اضم ' لمف : ةفدارلا اهعبتت ©

 ل يف يلا او + ةياشا ةخضتا يو ألا فرت يل ةمارلا نأ
 . ةفجارلا نع لاح يأ ةفدارلا اهتعبات فجرت يأ لاح بصن

 ْ 5 سوو
 ْ © كسار 1
 ةذارلا «ةعشاخ اهراصبأ» ةيمسالا ةلمجلا هريبخو ةمضلاب عوفرم ًادتبم: بولق ©

 . ةفجاوب تفصو اهمال ةركنلاب ءادتبالا زاجو . ةيلاتلا ةميركلا ةيآلا يف
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 فجيتب قلعتم ةحمفلا هبصن ةمالعو بوصنم نامز فرظ : ةفجاو دئموي ©

 رسكلاب كرحو هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا ىلع ينبم مسا (ذا»و . فاضم وهو

 رج لحم يف وهو . نيونتلا نوكسو هنوكس نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل

 يأ» نيرئتلاب اهنع ضرعملا ةفوذحملا ةلمجلاو ًاضيأ فاضم وهو « هيلا فاضم
 ةفجارلا فجرت ذئموي ريدقتلا . هيلا فاضم رج لحم يف ؛ةفجارلا فجرت
 . ةمضلاب ةعوفرم بولقل - تعن  ةفص : ةفجاو . راصبألا عشخت

 هم ةعشج اعرض 04

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه»و . ا ا ةعشاخ اهراصيبأ ©

 بولقلا باحصأ راصبأ يأ «بولق» ىلع دوعي ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
 . ةليلذ يأ ةمضلاب عوفرم ربخ : ةعشاخ . ةبرطضملا

 © ةناكاز وو 7١ 20000000
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب ععفرم عراضم لعف : نولوقي ©

 . نورفكلا لوقي يأ . لعاف

 ديكوتو بصن فرح : نا . ماهفتسا ظفلب بجعتو راكنا ةزمه ةزمهلا : اذإأ ©أ

 يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض «اناو لعفلاب هبشم

 . لوقلا لوقم هب
 عوفرم «نا» ربخ : نودودرم .  ةقلحزملا - ديكوتلا مال ماللا : نودودرمل ©

 دعب نودئاعل يأ . درفملا نيوثت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب
 . نوداعمل يأ . :توملا

 ةايحلا يأ ىلوألا ةلاحلا يف يأ نودودرمب قلعتم رورجبو راج : ةرفاحلا ينو

 . ىلوألا ةقيرطلا وأ توملا دعب

25 
 نم لبقتسي امل فرظ : اذا . ماهفتس فب بجسر راك ره يلا اذإأ ©
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 ةباوجب بوضنم وأ قلعتم هطرثل ضفامن طرشلا. ىنعم نمضتم نمزلا
 ا 5 ثعبتو درت : هريدقت فوذحم هباوجو

 لعف : انك: . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ٌجرخت ًاماظع انك ©
 ريمض:- لضتم ريمض 'اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام

 بوصنم اهربخ : ًاماظع . اهمسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبنم - نيملكتملا

 ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاماظعل - تعن  ةفص : ةرخن . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 0 . ةيلاب يأ

 ١ ةرتكَتك ناو © 1
 © ؛لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق

 . ةقراف فلاب لعام عفر لع يف

 دعبلل .ماللا .. . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشأ مسأ : : اذا كلت ©

 'تحص نإ اهنأ ىنعمب . هل ةمالع ال لمهم باوج : ذا. باطخلل فاكلاو

 . مهنم ءازهتسا اذهو « اهب انبيذكتل :نورساخ اذا نحنف

 - تغعن  ةفص : ةرساخ . ةمضلاب عوفرم «كلت» ربخ : ةرساخ ةرك ©

 لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو . ةرساخ عجار يأ ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ةرساخل

 | - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن

 تا 0

© 5 2 ١ 

 !اهوبعصتست ال : هائعم فوذحمل ةقلعتم ةيببس وأ ةيفانثتسا : :١ يه امئاف ©

 م ب يزن يف هس ايلف لجو رح هلا لع بعص ةركلا كلت يبس ال يأ

 لح .يف لصفنم عفر ريمض : يه . ةفوفكمو ةفاك : انا : ةدحاو ةحيص الإ

 : ' . أدتبم عفر
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 ةرجزل - تعن ةفص : ةدحاو . ةمضلاب عوفرم «يها ربخ : ةدحاو ةرحز ©

 . ىلوألا ةخفنلا يأ ةدحاو ةحيص يأ . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 © مات مَهَاَدَو : ١

 لحم ال ةءاجف فرح  ةيئاجف : اذا . بيبستلا ديفت ةيفانئتسا ءافلا : مه اذاف ©

 ةلمجلاو .ادنتبم علو لع يف لصفتم بر يعسغ ع يارا ا

 . بارعإلا نم ام لحم ال ةيفانئتسا : ةيمسالا

 - ضرألا هجو ىلع ءايحأ يأ «مه» ربخب قلعتم رورجمو راج : ةرهاسلاب ©

سلا#و اهفوج يف ًاتاومأ اوناك امدعب
 اذاف : ليقو ةيوتسملا ءاضيبلا ضرألا «ةرها

 . منهج يف مه

 موو -

 2# سوم َكَنَأَْرَع ٠6

 هل لمع ال ماهفتسا فرح نوكت وأ ؛دق» ىنعمب : له: كاتأ له ©
 اتأ .

 0 ىلع را عشا ىلع يشم شام لعق

 رورجم هيلا فاضم : يو اة يفر ىس وم ثيدح ©

 هنأل ةرسكلا نم ًالدب رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

2 8 

 © كغ سفر ٌميرشداندِإ ١
 قاتم بص لع يف نوكسلا لع ينبع هزم يس نا اا نا ©

 ءاهلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ادان . كاتأب

 لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم  بئاغلا ريمض  لصتم ريمض
 هب

 هيلا فاضم رج لحم يف «هبر هادان» ةلمحو . مدقم
. 
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 ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض ءافلو ةمضلاب عوفرم لعاف : داولاي هير ©
 ءافتكاو ًاراصتخاو طخ اطخ ءايلا تفذحو هادانب قلعتم رورجمو راج : داولاب
 1 . اهيلع ةلادلا ةرسكلاب

 . ةربكلا اهرج ةمالعواهلثم ةرورجم يداولل - تعن - ةفطص : ىوط سدقملا ول
 هرج ةمالعو ًاضي ًاضيأ ةرورجم يداولا مسا اهنأل «يداولا»؛نم لدب : ىوط
 اهنألإ تفرصو تنونو اهنيونت لبق ةروصقملا فلألا ىلع رذععلل ةردقملا ةرسكلا
 ئنعمب . نيترم ىوط يأ «ىوط سدقملا» نا ليقو ةركن يهو ناكم مسا
 'ءركوإ نسحلا هلاق ام اذه نيترم سيدقتلاو ةكرلا هيف تينث يأ نيترم سدق
 : | . ؟حاحصلا راتمخما

 ١ 1 نوف ه7
 ل هن نو ابعد ١1و7/

 ' هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : بهذا ©
 . هلوق يف نأل - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف «بهذا» ةلمجو . نأ
 1 . لوقلا ىنعم (هادان»

 نم الدب ةحتفلا مسالا رج ةمالعو بهذاب قلعتم روزجمو راج : نوعرف ىلإ ©
 ! . ؟فرحأ ةثالث نم رثكا لو ةفعلاو ةممجسملل فرصلا نم ينم هلل ةرمكلا

 ل غن مسا بصضن لح يف مضلا لع ينبم - بئاغلا ريمض - لصتم

 ١ رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلآلا ىلع ةردقملا حتفلا ىلع ينبم سام لعف
 .دحلا زواجت يأ «نا» ربخ عفر لحم يف «ىفط» ةلمجو وه : هريدقت ازاوج هيف

 ه ككنالرلرهت ١
 , ءاقتلال واولا تفذحو اهبارعإ برعتو «بهذا» ىلع ء ءافلاب ةفوطعم : له لقف ©

 . .- لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب اةلمتجلاو . نيئكاسلا
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وعدأ ىنعمب رمضم لعفب قلعتم رورجمو راج : كل ©
 راجلا نوكي نأ زوجيو . ك

 ىلا ةبغر وأ ليم كل له : ريدقتب أدعبملا فذحو مدقم ربخب ًاقلعتم رورجملاو

 . ؟ كرشلا نم رهطتت نأ

 لعف : ىك ىكزت . بصنو ةيرذصم فرح : نأ . رج فرح : ىكزت نأ ىلإ ©

 لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم

 ًافيفخت نيءاتلا تفذح (ىكزتت) هلصأو تنأ هريدقت ابرجو هيف رتتسم ريمض

 لهو اذك يف كل له : لوقن انثأل اهلصأ ىلع ىقبت وأ «يف) ىنعمب «ىلإ» ليقو

 («ىكزت»و . ءيشلا ىلا بغرت لهو ءيشلا يف بغرت له لوقن امك اذك ىلإ كل

 نم اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «ىكزت) ةلمجو (ملست» ليقو «رهطت» يأ

 راجلاو ىلإب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نإلو . بارعإلا

 . لوؤملا رمضملا لعفلاب قلعتم رورجملاو

 © قدي كرمك 14

 لعافلاو ةرهاظلا ةحتفلا اهبصن ةمالعو «ىكزت» ىلع واولاب ةقوطعم : كيدهأو ©

صتم ريمض فاكلاو انأ هريدقت ايوجو رتتسم ريمض :
 - بطاخملا ريمض ل

 . هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو كيدهأب قلعتم رورجمو راج : كنبر ىلإ«

 هللا ةفرعم ىلا كدشرأو يأ ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا

 . هقرعتم هيلع كهبنأو هناحبس

 ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «يدها» ىلع ءافلاب ةفوطعم : ىشختف ©

رم تو سم يحض لعافلاو ٍرذعتلل فلألا ىلع ةردقملا
 . تنأ هريدقت أ 

 . كرشلا كرتب كبر
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 لية مله 6١
 : فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هارأ ا

 : لصتم ريمض ءاهاو ٠ وه هيردقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل
 0 . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 + ىربكلا ٠ ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ِناث هب:لوعفم : ىربكلا ةبآلا ©
 . فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةيالل - ثتعن  ةفص
 . ةيح اصعلا بلق ئهو . ىربكلا ةزجعملا يأ رذعتلل

 ضو

 24 55١

 ام لي هي درد الا يعر يسند بذكف ©

 "وه هريدقتًاوج هيف
 ش

 ش لمعلا ءانب ةمالعو اهبارعإ برعتو «بذك» ىلع واولاب ةفوطعم : ىصعو ©
 . ىضعو ىربكلا ةيآلاو ىسومب بذك يأ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا
 1 . ىلاعت هللا

  7١سيرد +
 حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف زبدأ . فطع فرح : ىعسي ربدأ مث

© 

 عوفرم نضام لعف : ىعسي ٠ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم زيمض لعافلاو رذعتللا فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب
 نع ىلوت وأ هتيشم يف عرسي ىلو يأ ٠ لاح بصن لحم يف «ىعسي» ةلمجو
 عضوم ( ربدأ ١ عضوف لعفي أشنأ ىنعمب : ىعسي لبقأ ديرأ وأ . يسوم
 . لبقأ
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  7٠اقتل ©
 .ًاراصتخا لعفملا فذحو .اهيارعإ برعتو «ربدأ» ىلع ءافلاب ةفوطعم : رشحف ©

 . ةرحسلا عمجف يأ 1

 عامتجالا يف ىدانم يأ .' اهبارعإ برعتو ؟رشح» ىلع ءافلاب ةفوطعم : ىداثف ©

 . كلذب سانلا يف ىدانف ًايدانم رمأ وأ

 16 22 و أ

 © لفل مخي * :
مالعو اهارعإ برعتو («ىداث» ىلع ءافلاب ةفوطعم.: لاقف ©©6

 ةحيتفلا لعفلا ءانب ة

 . ةرهاظلا :

 : انأ - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحب يف ةيمسالا ةلمجلا : مكبر انأ ©

بر . أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض
 «انأ» ربخ : مك

نبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا ةمضلاب عيفرم
 يف مضلا ىلع ي

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح

عتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب ةعوفرم مكبرل - تعن  ةفص : ىللعألا ل
 . رذ

 © للاولاد 1 ا ا م
 ريمض ءاطلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هذخأ . ةيببس ءافلا : هللا هزخأف ©

وعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم  بئاغلا ريمض  لصتم
 . مدقم هب ل

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :هللا

 لكن : ريدقتلا (هللا ةعبصاو «هللا دعو» لثم هلعفب ًاردقم دكؤم ردصم : لاكت ©

 ةمالعو بوصنم وهو ليكنتلا ىنعمب لاكتلاو . ىلوألاو ةرخآلا لاكن هللا هب

 قارغالا ينعي ًالكنم ًاذخأ وأ ًالاكت ًاذخأ هللا هذخأف : ريدقتب وأ ةحبفلا هبصت

 . ةرخآلا يف قارحإلاو ايندلا يف
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 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : . ىلوألاو ةرخآلا ©
 ةرسكلا 58 ةمالعو اهلثم ةرورجم ةرخآلا يلع واولاب :ةفوطعم : ىلوألاو
 :مكير انأ لد هلوق يهو ةرخآلا هيتملك لاكن يأ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 اذه ىلعو : يريغ هلا نم مكل تملع ام  هلوق يبهو للوألاو - ىلعألا
 . هلحم ةفصلا تلحو ًافوذحم فوصوم ا نوكي : ريدقتلا

 ٠ 2 م ؟5
 .اهعسما نيبو اهني لصق دقو ..لعفلاب هشم ديكرتو بصن فرح ؛ كلذ يق نإ ©

  ءادتبالا مال تلخدأ وأ ديكر يفرح ييلاوتل ًاعنم ورجيو راجب ماللاب دكؤملا ش
 ىلع ينبم .ةراشا مسا : . رج فرح : : يف ديكوتلا ةدايزل 8 مسا ىلع

 رورجللاو د راجلاو 58 فرح فاكلاو دعبلل ماللاو يفب ارج لح يف نوكسلا
 ْ . مدقملا «نا» ربخب قلعتم

 . ةحتفلاب بوصنم اا مسأ : ةريع - ةقلحإملا - ديكؤتلا مال ماللا : ةريعل ©

 ٠ . ةظعومل يأ
 يف كسلا لع ينم لوصيم مسا : نم .٠ رج فرخ مالا: ىشخي نمل«

 : : ىشخي امل ةفوذحم ةفصب وأ ةربعب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم

 : لعافلاو :رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو ٍعوفرم عراضم لعف
 . ان للخ ال لوصول ةلص «ىثقيا ةلجو د رش وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 1 .أ هباذع يأ هللا ىشخي نمل يأ ًاراصتخا لوعفملا,فذحو بارعإلا نم

 ه تكل تفتك
 1 يركم ةبطاخ يأ ماهفتسا ظفاب راك م زملا: ًاقلخ دشأ 3

 : زو لع فصلا م يم ل نوني و ةمضلب عفرم متل رخ ١ :دشأ
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 متنأأ يأ ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًاقلخ . لعفلا نزوبو ليضفت ةغيص لعفأ

 ؟ ًاقلخ بعصأ

 . ماهفتسا ةزمهم ةقوبسم اهنأل ةلصنم ا (مآ» يهو . فطع فرح : ءامسلا مأ ©

 هيلع لدي هلبق ام نأل ًاراصتخا بخ فذحو ةمضلاب عوفرم أدتبم : ءايسلا

 ىلع مأب ةفوطعم ةيمسالا ةلمجلاو ًاقلخو ءاشنا بعصأ ءايسلا مأ : ريدقتلا

 «مأ» رخخآ رسكو . بارعإلا نم اهل لحم ال ةاقلخ دشأ متنأأ» ةيئادتبالا ةلمجلا

 . نينكاسلا ءاقتلال

 فيك هناحبس نيب يأ بارعإلا نم ال لم ال ةيريسفت ةيلعفلا ةلمجلا: اهانب ©

 اهروهظ نم عنم فلآلا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعنف يهو اهقلخ :

 ينبم لصتم ريمض هاه)و . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلا

 .نييعتلل ةلصتملا «مأ» يف ةزمحلا ليقو . هب لوعقم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 ا مك :

 ًاناوج رتتسم ريمض لعافلاو حفلا ىلع ينبم ضام لعف : اهكمس عفر ©

 ريمض (اهاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : كمس . وه هريدقت :

 اهباهذ رادقم لعج يأ . ةفاضالاب رج لح يف  نوكسلا يلع ينبم - لصتم

 . اهل لح ال ةيريسفت ةلمجلاو ًاعيفر ًاديدم ولعلا يف

 ةحتفلا لعفلا ءانب ةمالعو اهبارعإ برعتو «عفر» ىلع ءافلاب ةفوطعم : اهاوسف © '

 لحم يف نوكسلا يلع ينبم لصتم ريمض ةاهاو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 اهلعج ليقو اهلصأو اهممتف وأ ءاسلم ةيوتسم اهلدعف يأ . هب لوعفم بصن

 . ضرألل ءاطغ

 * اي جاو عطْعلَو 4

 ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ؛اهكمس عفر» ىلع واولاب ةفوطعم : اهليل شطغأو ©

 "ها



 ل ىلا ليللا فيضأو ءايسلا ليل يأ : اهليل ملظأو يأ, . اهبارعإ بزعتو
 ' . اهلظ ليللا نأل

 .٠ ايلرعإ برعتو ؛اهليل شطغأ" ىلع ىلع رارلاب ةقرطعم ؛ اهاحض جرخأو ©
 دايصم ءاهسلا ىلا ؛اهاحض» فيضأو اهسمش ء ءوض زربأو ا

 . اهوج يف بقثملا

 5 كك بضل كه ا -_

 لعف رايصاب بوصنم هب لوعفم : ضرألا ٠ ةفطاع واولا : دعب ضراألاو ©

 .فرظ : دعب . ةحتفلا هبصن ةمالعو ضرألا احدو يأ اهدعب ام هيلع لدي

 ْ . فاضم وهو رمضملا لعفلاب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز
 مالا ٠ .ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةاشا مسا : اهاحد كلذ ©

 0 ا رب ريل الرج هيف رتسم ريمسغ لعافلاو رذعشلل فلألا

 . اهطسب يأ . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 © ايوه يأ
 ' هريدقت ًازاوج رتتسمريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ٍضاْم لعف : اهذم جرخأ ©

 1 جرخأب قلعتم رورجمو راج : اهنم . وه 1

 ىلع ينبم لصتمريمض «اهاو :ةحتفلا هبصن ةمالعو بوبصتب هب لوعفم : اهءام ©

 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
 : مسالا بضن ةمالعو اهبارعإ برعتو «اهءام» ىلع واولاب ةفوطعم : اهاعرم و ©

 ءاملاب ةرجنفتملا اهنريع ضرألا نم جرخأ يأ رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا

 ْ . يعرلا عضوم لصألا يف وهو اهيعر تبنأ يأ اهنم جرصخأو

 كر



 © اس لابو 0

 . لابجلا ىسأو يأ . اهبارعإ برعتو نيثالثلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 . اهتبث يأ

 © ةيشالولك مع
 كلذ لعف : هريدقت رمضم لعفب بوصنم هل - هلجأل لوعفم : مكل ًاعاتم ©

 . هل ةقوذحم ةفصب وأ ًاعاتمب قلعتم رورجمو راج : مكل . ًاعيتمت يأ ًاعاتم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 اكلا . ةربكلا مسالا رج ةمالعو «مكل» ىلع واولاب ةفوطعم : مكماعتألو ©

 ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض
 . مكمئاهبلو يأ روكذلا عمج .ةمالع

 ولع م يسكر مص رص 0

 © قاطو ”:

 ىنعم نمضتم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . ةيفانعسا : ءافلا : اذاف ©

 . هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا

 لعف : تءاج . ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : ةماطلا تءاج ©

 ءاقتلال رسكلاب تكرح ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام

 ىلع مطت يتلا ةيهادلا يأ . ةمسفلاب عوفرم لعاف : ةماطلا . نينكاسلا

 باوجو ةيناثلا ةخفنلا يه : ليقو . ةمايقلا يهو بلغتو ولعت يأ : يهاولا
 ١ نيثالثلاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف «اذا»

 ةردقملا ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم ةماطلل - تعن_ ةفص : ىربكلا ©

 . رذعتلل فلألا ىلع

 اال



00 0 2 
 ىعسأمو نسال كذاب 7

 هبصن :ةمالدعو «تءاج اذا) نم لدب هنأل لوصنم نإامز فرظ : ركذتم موي .٠

 ,هيف تتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ركذتي . ةحتفلا

 هلامعأ ىأر اذإ يأ . ةفاضالاب رج لحب يف «ركذتي» ةلمججو ١ وه هريدقت ًاوج
 1 . اهيسن دق ناكو اهركذت هباتك يف ةنودم

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةمضلاب عرفرم لعاف : ىعس ام ناسئالا ©
 اردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىعس . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 'ةلمحو . ونه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو؛رذعتلل فلألا ىلع
 :ةيرلصم ام نوكت وأ . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «ىعس»

 ليؤأتب اهدعب امو «اماو . بارعإلا نم اهل لحم ال اهتلص .«ىعس» ةلمجو
 هيعبس : ريدقتلا . هب لوعفم بصن لحم يف ردصم

 ير ل

 ا تزريو ©
 : . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرح ةنكاسبا ثينأتلا' ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم
 ' ةميظعلا راثلا يأ رانلا ءامسا نم يهو ةمضلاب عوفرم لغاف بئان : ميحجلا
 . ىنعملا ىلع لعفلا ثنأ اذهو

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . زج فرح ماللا : ىري نمل ©
 ' لكل يأ .: ًاعيمج نيئارلل يأ تزربب قلعتم روربجملاو راجلاو ..ماللاب رج
 | لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىري .دحأ
 نم اهل لح ال لوصوملا ةلص «ىري# ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج رتتسمزيمض
 . بارعإلا
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 *© مطر ما
 امأ . نيثالثلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف هاذا باوج يف ةعقاو ءافلا : امأف ©

 . كلذك رمألا ناف ةماطلا تءاج اذاف يأ . ليصفتو طرش فرح

 رتتسمريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ىغط» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف

 © ايذلاةوياركاو
 لعفلا ءانب ةمالعو اهبارعإ برعتو ؛ىغط» ىلع واولاب ةفرطعم : ةايحلا رثآو ©

 يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةايحلا . ةرهاظلا ةحجفلا

 . ةايحلا راتخاو

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةايحلل - تعن  ةفص :'اهئدلا ©

 كا
 هبشم ديكوتو بصن فرح : نا «امأ» باوج يف ةعقاو ءافلا : ميحجلا ناف ©

 :اهربخو اهمسا عم «نألو ةحتفلاب بوصنم «نا» مسا : : ميحجلا . لعفلاب

 . نيثالثلاو ةعباسلا ةيآلا يف «نم» ربحت عفر لحم يف

 عفر ريمض : يه ؛ّنا» ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمحلا: ىوأملا يه ©

 ةمضلاب عوفرم هربخ «ىوأملا»و أ دعيم عفر لخم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم

 يه : ىنعملا نوكي وأ هاوأم ميحجلا ناف يأ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 اهل لحم ال داع - لصف ريمض «يه» نوكت نأ زوجيو يغاطلل يأ هل ىوأملا

 . نا ريخ «ىوأملا» نوكتف
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 ا 17 هت م 4-07 يس

 © يولع اهنو ير ماَقَم مَقاَحرَضْاَمْأَو ٠

 :ةمالعو اهبارعإ برعتو «ىغط نم امأ» ىلع واولاب ةفرطعم : فاخ نم امأو ©
 . ةرهاظلا ةحتفلا: «فاخ» لعفلا ءانب

 ؛هيلا فاض : هبر ..ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لزعفم : هير ماقم ©
 لع يف لصتم رم هال فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالغو ةفاضالاب رورج

 'ءاني ةمالعو اهبارعإ برعتو «ماقم فاخ» ىلع واولاب ةقوطعم : سفقنلا ىهثو ©

 قى يأ . رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقملا ةحشنفلا  ىبن - لعفلا

 . 'ءوسلاب ةرامألا

 ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو ىهنب قلعتمرورجمو راج : ىوهلا نع ©
 تاوهشلا عابتا يأ . نينكاسلا ءاقتلال «نع١» رخآ رزسكو رذعتلل فلألا

 0 ١ . ريضلاب اهطيضو هنع اهرجنو

 قادة ١
 . نيئالثلاو ةعساتلا ةميركلا ةبآلا بارعإ برعت ©

 هم ارسل 01 مو

 نو امين نع 5

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 ْ . نولأسيب قلعتم رورجمو راج .: ةعاسلا نع . هب لوعفمه 00
 : نامز فرظ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسإ مسا : اهاسرم نايأ © .
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 ةردقملا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ىسرم . مدقملا فوذحملا ربخلاب قلعتم

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه)و رذعتلل فلألا ىلع

 ةلمجلاو اهرقتسمو اهاهتنم نايأ ليقو اهتماقا يأ ؟ اهءاسرا ىتم يأ ةفاضالاب

 ثودح ىتم نيلئاق يأ . لوقلا لوقم هنأل هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا

 . ؟ ةمايقلا

 تح 000 1

 © ايفو نيس *
 يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام . رج فرح : يف : ميف ©

 .اهفلأ تطقس رجلا فورحب ترج اذا ةيماهفتسالا «ام» نأل فلألا تطقسو

 . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجاو

 يأ يف يأ . رخؤم أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : تثأ ©

 راكنا ؛ميف» : ليقو . هب مهملعتو محلاهتفو ركذت نأ نم تنأ ءيش '

 اذه ىلعو . اهاركذ نم تنأ : ليق مث ؟ لاؤسلا اذه ميف يأ :مهلاؤسل

 (تنأ» ربخ عفر لحم يف «اهاركذ نماو أدتبم عفر لحم يف «تنأ) نوكت

 . اهل لحم ال ةيفانئتسا «اهاركذ نم تنأ» ةيمسالا ةلمجلاو

 ةرسكلا مسالا رج ةمالعو «تنأ» ربخب قلعتم رورجمو راج : اهاركذ نم .٠

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اهةو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 اهاركذ نم ركذ لسرلا رخآو ءايبنألا متاح تنأو كلاسرإ يأ . ةفاضالاب

 . اهتامالع نم ةمالعو

 © اهيمكيرلإ

 أدتبم : ىهتنم . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع يئبم  بطاخملا ريمض
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 ينبم - لصتم ريمض «اهاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفربمم رخؤم

 . اهملع:ىهتنم يأ . ةفاضالاب رج لمح يف نوكسلا ىلع

 ا رس

5-5-7 9# 
 | ىلع ينبف لصفتم عفر ريمض د تا

 :نيونت لصألاو ةمضلاب عوفرم. «تنأ» ربخ : رذنم . أدتبم عفر لحم يف حتفلا
 : 1 . فيفختلل ةفاضالاو «رذنم»

 'لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىشخي
 'نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه»و . وه هريدقت ازاوجإ هيف رتتسم ريمض

 ش . اهلاوهأ .ىشخم نم يأ بازغإلا

 ئ ه١ ا يف نتا ١
 يف نيبئاغلا ريمض «مهدو . هيبشتلا ديفي لعفلاب هبنشم فرح : موي مهنأك ©

 :ةماللعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : موي «نأك» مسا بصن لحم
 00 . ةفاضالاب رج لحم يف .: هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلا هبصن

 أ لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عزاضم لعف : مل اهثوري ©
 . ٠ هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمسغ ؛اهاو لعاف عقر

 00 . بلقو مزجو يفن فرح : مل

 ' ريمُض واولاو نوتلا فذح : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اويلي ©

 لخف : .اهدعب امو اوثبلي ل» ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 : ايندلا يف اوئبلي مل يأ «نأك» ربخ عفر
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 ةمالعو بوصنم هيف لوعنم : ةيشع . اه لمع ال رصح ةادأ : وأ ةيشع الإ ©

 . رييختلل فطع فرح وأ . ةحتفلا هبصن

 ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهبارعإ برعتو «ةيشع» ىلع وأب ةفوطعم : اهاحض ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه»و رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 برغملا ىلا رهظلا نم تقولا : ةيشعلا «ةيشعا» ىلع دوعي ةفاضالاب

 اههعامتجال ةيشعلا ىلإ ىحضلا تفيضأو . سمشلا قورش تقو «ىحضلا»و

 ةيشع نم ةعاس نكلو ًالماك ًاموي غلبت مل مهثوكم ةدم نا يأ ًادحاو راهن يف

 . هاحض وأ : !

3 2 

 تر رو



 * سبع ةروس بارعإ »

 طق ١

 ! ءانب "ةمالعو اهيارعإ برعتو ل ىلع واولاب ةفوطعم : ىلوتو . وه هريدقت

 . ضرعاو ههجو بطق يا رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا لعفلا

 ْحلاءءَعنَأ *
 00 للا

 «ىمغالا هءاجا ةلمجو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 'اهدعب امو ةيردصملا «نأا و بارعإلا نم اهل لح ال ةيردصملا «نأ» ةلص
 ماللاو هءاج.نال يا ردقم رجلا فرحب رج لخ يف ردصم ليوأتب

 0 ليلعتلل

 يا هلجال لوعشمب قلعتم سبعب وا ىلوتب بصن لحم :يف رورجملاو راجلاو
 ريدقتلا اذه ينو «ذإ) ىنعمب , «نأ) نوكت نا زوجي ليقو .. ىمعالا ءيجم لجأل

 8 ةفاضالاب رج لح يف «ىمعألا ةهءاجللا ةلمح نوكت

 : نم عنم فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : ىمعألا ©
 . رذعتلا اهروهظ

 « ”كياقةيثإك
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام . ا كيردي امو ©

 ' لقثلل ءايلا قلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يردي. ًادتبم عفر
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 ريمض فاكلاو «ام١ ىلع دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ةلمجو هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا ريمض  لصتم

 اذه لاحب ًايراد كلعجي ءىش ياو يا «ام» ربخ عفر لحم يف «؛كيرديل:

 ؟ىمعالا ْ

 ريمض - لصتم ريمض ءاطلاو «نا» تاوخا نم لعفلاب هبشم فرح : ةلعل ©

 . «لعلا مسا بصن لحم يف  بئاغلا

 عوفرم عراضم لعف يهو «لعلا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ىكري ©

 يا يازلا يف ءاتلا تمغدا «ىكزتي» هلصاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضفلاب

 . مثإلا راضوا نم رهطتي

 و 2 ْ
 فز يركز هَعفنف 2 يؤ ًَ

 ظعتي يا ركذتي يا اهبارعإ برعتو «ىكزي» ىلع وأب ةفريطعم : ركذي وا ©
 . ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو

 ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : هعفنت . ةيببس ءافلا : ىركذلا هعفنتف

 ةحتفلا هبصن ةمالعو لعلل ًاباوج يا يجرتلا ىلا ًاباوج تعقو اهنال ءافلا دعب

 عوفرم لعاف : ىركذلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 .٠ كتظعوم يا كاركذ يا رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 قنكسارماتأ
 يذلا نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ليصفتو طرش فرح : نم امأ

 . أدتبم عفر لحم يف نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح
 لعف يهو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : ىنغتسا ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام

 . وه هريدقت ًاناوج
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 8 ْطكَِص 51

 وفتا لع ينس لش سض ٠ : تنا . ٠ ؟امأ» باوج يف ةعقاو ءافلا تنأف ©

 : . ةقباسلا ةيآلا يف (نما

 عراشم لعق : ىدصت . «تنأ» ربخب قلعتم رورجمو رانج : ىدصت هل ©

 ؛ىدخا :تفذح ىدصتت هلصاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 يف «ىدصت» ةلمحو . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريملض لعافلاو نيءاتلا

 1 . هيلع لابقالاب ضرعتت يا «تنأ» ربحت عفر لحم

 0 ا 0,

 رورخيو راج : كيلع . اه لْمع ال ةيفان : ام . ةيفانتنبا واولا : كيلغ امو ©
 كيلع سيل يا «"سأب كيلع امو» هريدقت فوذحم أدتبمل مدقم ربخب قلعتم

 : ١ . غالبلا الا كيلع نا مالسالاب ئكرتي ال نأ يف سأب

 !لمعاال ةيفان نأب ةمغدملا «ال» و . ةبصانلا ةيردصملا نا : اهلصا : ىّكزي الا ©
 ' ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : ىكزي . اه

 ! يا :قكرتي ةلصاو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسنم ريمض لعانفلاو رذعتلل فلالا
 !«نأ» او بارعإلا نم امل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلبص «ىكزي» ةلمجو . رسهطتي

 : ريدقتلا ئكرتي الا يف يا ردقم رج فرحب رورجم ردصم ليوأتب اهدعب امو

 . ردقملا ادتبملاب قلعتم رورجعملاو راجلاو هرهطت مدع يف

 © هس نماأو

 : لعف : ىعسي . اهبارعإ برعتو ةسماخلا ةميركلا و ىلع واولاب ةفوطعم ©
 ' هيف' تتسم :نيمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم
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 بلط يف عرسي يا . لاح بصن لحم يف «ىعسيا ةلمحو . وه.هريدقت ًاناوج

 بصن لحم يف  بطاخملا ريمض  لصتم ريمض («كءاج» يف فاكلاو ريخلا

 . هب لوعفم

١ 

 86 ىثخحنوهو 4

 . لاح بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : ىشخب وهو ©

 لعف : ىشخي . أدتبم عفر لح يف حتفلا لع ينبم لصفنم عفر ريمض : وه

 هيف راتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عزناضم

 فذحو اوه) ربخ عفر لح يف اطوعفم عم «ىشخي) ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج

 . مهاذاو رافكلا ىشخي وا هللا ىشخي وهو يا ًاراصتخا لوعفملا

 © قلك دعت 8 ١

 ا ا يل هسة بارعإ برعت ©

 هب كت
 نعو هيلع بتاعملا نع عدر يا بارعإلا نم هل لحم ال رجزو عدر فرح : الك ©

 . هلثم ةدواعم

 ينبم لصتم ريمض ١اه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ةركذت اهنا ©

 (نا» رب : ةركذت . هللا تايآ نا يا «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 © 2ك 1
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانعسا ءافلا ؛ نمف ©

 يي



 نو ع لع أ شو طولا ف نم لاو تمم

 : 00 را

 ءاطاو طرشلا باوج هئال مزج لح يف لعفلاو ءاسشا بارعإ برعت : هركذ ©

 نال ريمضلا ركذو «ةركذت» ىلع دوعي هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريم.
 . ظعولاو ركذلا ىنعمب وا يقيقح ريغ ثينأت «ةركذتلا

 ١ وَ ضف ©

 وا ةزكذتل - تعن  ةفص عفر لح يف رورجمو راج : ةمركم فحص نه

 '_ ةفص : ةمركم . جوللا نم ةخستنم فحص يف ةتبثم اهنإ يا ةفصلاب قلعتم

 8 هللا دنع ةمركم يا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم فحصل - تعن

 مرج نلعب اهل الورع حصل الرع احس ةرهطم ةعوفرم ©

 1 . يطايشلا

0 
 0 9 رقرفس ىديإ 1
 ؛ نوكي نا زوجيو فحصل ىرخا ةفصب قلعتم رورجبو راج : ةرفس يديأب ©

 ' نوخستني ةبتك يديأب ةنئاك : ريدقتلا  اهفصو دعب - فحص نم لاحب ًاقلعتم
 , ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةرفص . ةكئالملا مه وا حوللا نم بتكلا
 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 هدة



 1 ١ قرربماو ©
 يا ةرسكلا امهرج ةمالعو ناترورجم ةرفسل  ناتعن - ناتحفص : ةررب مارك ©

 اب : عمج ءايقتا

 © لكاس ايف
 : ناسنالا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ناسنإلا لتق ©

 . كالهلاب هيلع عينش ءاعد لوقلاو كلهأ يا ةمضلاب عوفرم لعاف بئان

 ديفت أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ةينبم ؛ءيش» ىنعمب ةمات ةركن : هرفكأ ام ©

 ضام لعف : هرفكا . هللا ةمعن نارفك يف هطارفا نم بجعتلا يا . بجعتلا

 «ام» ىلع دوعي وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم
 ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو
 ًاينبم ماهفتسا مسا «ام» نوكت نا زوجيو «ام» أدتبملا ريخ عفر لحم يف (هرفكأ»

 لحم ال ردقملا «ام» ربخل ةلص ؛هرفكأ» ةلمجو . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 نا دعبو تانيبلا هللا تايآ نيبت ام دعب ؟ هرفكأ يذلا ام يا بارعإلا نم اهل

 . همعن هيلع هناحبس غبسا

 دعو ٌىتيَأنَم ١1م

 رب طلو سي روج ايفا هسا: يأ ا ءيش يا نم ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ءيش . فاضم وهو ةرسكلا

 . هقلخب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا

 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هقلخ ©
 ءيش يأ نم يا هب لوعفف بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو

 . هقلخ نيهم
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 2 مقحم ما 4

 ال  ةينايب  ةيريسفت ةلمجلاو 8 هقلخب قلعتم رورحيو راج: هقلخ ةفطن نم ©

 نم هقلخ ْيا ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : هقلخت . بارعإلا نم اهل لحم

 0 . نيهم ءام

 هل حلصي امل هأيهف يا . اهبارعإ برعتو «؛هقلخ» ىلع ءافلاب ةفوطعم : هردقف ©

 1 ' . هب صتخيو

 د ورا صر
 © كليب ٠

 هدعب ام هرسفي رمضم لعفب هب لوعقم : ليبسلا . فطع فرح : ليبسلا مث ©

 ليبسلل مث. ريدقتلا نوكي نا زوجيو ةحتفلا هبصن ةمالغو ليبسلا رسي يا

 ؟ىدغ» لغفلا لثم فرحب يناثلا لوعفملا ىلا ىدعتي لعفلا نال ماللا فذحنف

 ْ . هما نطب نم هجرخم وهو هليبس لهس مث : ىنعمب يا

 ريد ًاناوج هيف تتسم ريمض لعافلو ةمضلاب عيفرم عراضم لعف : هرسن ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف لضتم ريمض ءاهلاو وه

 ؛ىلع ءافلاب .ةفوطعم : هربقأف . !هرسي مث" بارعإ برعت : هربقأف هتامأ مث ©

 ”ناف ببسملا ريغ يونعملا بيترتلا ديفت انه ءافلاو اهيارنعإ برعتو ؛هتامألا 1

 :ىراوي ربق اذ .هلعجف ىنعمب اهنع ببسم ريغ هنكلو ةتامإلا ىلع بترم رابقإلا
 ْ . هل ةمركت هيف

 ككاو نا



 *©© رهن كاد
 قلعتم هطرشل ضفاخ نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ . تبرعأ : اذإ مث ©

 . طرشلا ىنعم نمضتم هباوجب

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف يهو ةفاضالاب رج لمت يف ةلمجلا : ءاشي ©

 . ًاراصتخا اهوعفم فذحو وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض

 ههع
 نم اهل لحم ال مزاجلا ريغ طرشلا باوج يهو «ءاش» بارعإ برعت : هرشناأ ©

 . هتوم دعب هايحا يا هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو بارعإلا

 ماضل
- 

 : امل هيلع وه امع ناسنالل عدر يا . ال لمع ال عدرو رجز فرح : ام الك ©

 اهيفن نأ يف اهنع فلتخت اهنا الا «ل ةلزتمب يهو بلقو مزجو يفن فرح

 تيقبو - ءايلا  هرخآ فذح همزج ةمالعو الب موزجم عياضم لعف : ضقي ©

 ىلع دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسُم ريمض لعافلاو هيلع ةلاد ةرسكلا

 هذه ىلا مدآ ندل نم هدادتماو نامزلا لواطت عم دعب ضقي ى يا.ناسنالا

 . ةياغلا

 . ضقيل هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : هرمأ ام ©

 وه هريدقت ًااوج رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هرما
 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو هناحبس هللا يا
 عيمج نع جرخي ىتح يا بارعإلا نم احل لحم ال لوصوملا ةلص «هرمأ» ةلمجو
 . طق ريصقت نم لخي مل اناسنا نأ : ينعي هرماوا
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 © ٍدياط1 نشرات < مس ل وام 1 7
 عراضم لعف : رظني . رمالا مال ماللاو ةيفانتسا ءافلا : ناسنإلا رظنيلف ©

 ١ ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا هرخآ نوكس همزج ةمالعو رمالا مالب موزجب

 ْ . ةمضلاب عوفرم لعاف : ناسنالا . نينكاسلا

 . .رفوت نيا نم يا هرما انربد فيك هب شيعي يذلا همعطم ىلا يا ةفاضالاب

 *» يضل صَنَأ 0 ير 1
 نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ريمض «ان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرج : انأ ©

 «نأ»ؤ «نأ» .ريخ عفر لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو «نأ»/ مسا بصن لحم يف

 نوكي نا زوجيو ماعطلا نم لدب رج لحب يف اهربخو اهمسا نم اهزيح يف امو
 :.رجلا “فرج لاخداو لعفلا ةداعاب يأ انأل يا . ردقم رج فرحب رج لحم يف

 لصتم ريمض ؛ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام ْلعف : عاملا انيبيص ©

 ةمالغو بوصنم هب لوعفم : ءاملا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ١ . رطملا  ثيعلا يا ةحتفلا هبصن

 ' . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ديكرتلا ديفي  ردصم  قلطم لوعنم : ًايص ©

 ا
 دب م ل 03

 . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع مثب ةفوطحم ©

 © عافاك هت هس
 .. «نضرالا انققش١ بارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع ءافلاب ةفوطعم ©

 . تبلأب قلعتم رورجمو راج :اهيف '
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 رتجبو حاس تكا ل 1
 © ايضواتع

 . اهبارعإ نابرعتو (ًابح# ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ًايضقو ًاينعو ©
 . ةرم دعب ةرم بضقي هنال هعطق اذا هبضق ردصمب يمس «ةبطرلا :بضقلاو

 ربو 27ه ذآ

 *© كو يورو 0

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 فن لول 1

 . ةفتلم رمثلا ةرفو قئادحو يا . نيرشعلاو ةنماثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 . قنعلا ظيلغ

 ١ اديك ©
 يا بؤي هنال ىعرملا : بألاو . نيرشعلاو ةنماثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 0 . عجتنيو مؤي

 © 1ك 0

 . نيثالثلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف «تاعزانلا» وس يف تبرعأ ©

 «ةخاصلا» و «تاعزانلا» ةروس نم نيثالثلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 كك را



 تفصو وا ةمايقلا اهب تيمس اهعمس نم اهتدشل مصت يتلا ةحيصلا يه

 : . اهل نوخصي سانلا نال ًازاجم ةخاصلاب ةخفنلا

 3 هم م
 نم .. «تاعزانلا» ةروس نم نيثالثلاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 ءامسالا نم نال ءايلا مسالا رج ةمالعو رشيب قاعتم رورو راج : :هيخا

 © ديكو يو “0
 رفي يأ ءأ ةرسكلا «همأ) رج ةمالعو امارعإ برعتو «هيخلا» ىلع واولاب ةفوطعم ©

 . ًائيش هنع نونغي ال مهنا هملعل مهنم

 07 ديظو فنحصو 5

 عمجب قحلم هنال ءايلا ؛هيني) رج ةمالعو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©
 . ملاسلا ركذملا

: 2 
 5 هيضَكِزَبَك مهتيرمازُحِ /

 رورجت هيلا فاضم : ءىرما . مدقم ربخي قلعتم رورجيو راج : ءىرما لكل ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 راجلاو . نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض : امه) و رج فرح : ذكموي مهثم ©

 0 ذئمؤي 8 !ينايب رج فرح (نما) نال ءىرمال ةفوذحم ةفصب ولعتم رورجملاو

 نوكسلا ىلع يئبم مسا اذإ) و فاضم وهو رفيب قلعتم بوصنم نامز فرظ
 نوكسو هنوكس» نينكاسلا ءاقتلا نم ًاصلخت رسكلاب كرحو هرخآ ىلع رهاظلا
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 ةفوذحملا ةلمجلاو ًاضيا فاضم وهو هيلا فاضم رج لحم يف وهو «نيونتلا

 ءيجت ذئموي : ريدقتلا . هيلا فاضم رج لحم يف نيونتلاب اهنع ضوعملا

 هينا نم ءرملا رفي ةخاصلا

 عوفرم عراضم لعف : هينغي . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : هينغب نأش ©
 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقفلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 - ةفص عفر لحم يف ؛هينغي) ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 . هب ماتهالا يف هيفكي يا نأشل - تعن

 ةقر.دذن . هدووو و

 #8 ةرفيصزِم و هوجو 6/1
 نوكت نا زوجيو «تاعزانلا» ةروس نم ةنماثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 . ةللهتم ةئيضم هوجو يا «هوجو» ربخ (ةرفسماا

 © ةييفكوك 4
 نيتعن انوكت نا زوجيو «تاعزانلا» ةروس نم ةعساتلا ةميركلا 57 بارعإ برعت ©

 . هوجول

 0 ل ا يسوو و و

 200 مول هوحوو ع 6

 قلعتم رورجمو راج : اهيلع . نيثالثلاو ةنماثلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 اهيلع» ةيمسالا ةلمجلاو ةمضلاب عورفرم رخؤم أدتبم : ةريغ . مدقم ربخب

 . اهولعي رابغ اهيلع يا «هوجو» ربخ عفر لحم يف «ةربغ

 رك
 رك ف

 رابغ اهيلع يا «تاعزانلا» ةروس نم ةعباسلا 0 ةيآلا بارعإ برعت ©
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 لح يف ةيلغفلا ةلمجلاو . ناخدلاك داوسلا وا رابغلا يه : ةرتقلاو .اهقحلي

 دعب ةهوجو؛ نم ًالاح بصن لحم يف نوكت نا زوجيو هوجول ةيناث ةفص عفر

 . تفصو نا

 «* كك1ك
 ربح فاكلاو ادشبم عقر ل يف رسكلا ىلع يبس ةباشا مسا : كئلوأ ©

 ا ا .باطخ

 : ميه «كئلوا» ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ةرجفلا ةرفكلا مه ©

 .. ةمضلاب عوفرم «مهل ربخ : ةرفكلا . أدتبم عفر لحم يف [لصفنم عفر ريمض

 ًايناث اري نوكت وا ةمضلإب اهلثم ةعوفرم ةرفكلل - تعن  ةفص : ةرجفلا
 داع - لصف ريمض ؛مه» نوكت .نا زوجيو ؛رجاف» عمج يهو «مه١ أدتبملل

 اهبارعإ نم لوالا هجولاو . «كقتلوا» ربخ اهدعب امو بارنعإلا نم اهل لحم ال
 :فراغملا نال. «كتلوا» نم الدب «ةرفكلا» بارعإ سابتلال اعفد حصفاو برعا

 اوعمج نيذلا يا «ةرجفلا ةرفكلا» و اهل ًاتعن وا الدب نوكت .ةراشالا ءاهسا دعب

 .' نايصعلا وهو : رفكلا ىلا قوسفلا يا روجفلا
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 د رس لس ١ رج صن :
 9 رد ممصلااذإ : ١

 ضفاخ مزاجلا ريغ طرشلا ىنعم نمضتم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ ©

 . هباوجب بوصنم وأ قلعتم هطرشل

 . ةمضلا هعفر ةمالعو تروك هرسفي رمضم لعفب عوفرم لعاف بئان : سمشلا ©

 بصنلا لماع وأ «اذا» باوجو ةفاضالاب زج لحم يف «سمشلا توك» ةلمحو

 . ةرشع ةعبارلا ةيآلا يف «تملعا اهيف

 ضام لعف يهو بارعإلا نم اهل لحم ال ةيريسفت : ةيلعفلا ةلمجلا : تروك ©

 يه هريدقت اناوج رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم

 طاسبنا بهذ وأ تفل يأ بارعإلا نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 ةيآلا نوكت نأ زوجيو ةماعلا ريوكت لثم تروك وأ قافآلا يف هراشتناو اهئوض
 . اذإل رخآ ًالماع ةرثع ةسماخلا

 #4 ترا دوج اذإو *

 تملظأو تضقنا يأ . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 . ترثعب وأ

 «©© تريملاَبْلاَدإَو ©
 تدعبأو ضرألا هجو نع ترس يأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 _”هالال



 ل ا آ

 ا تاع َعِصلادَِو :
 : قوتلا : زاشعلاو . اهبارعإ برعتو ًاضيأ ىلوألا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 ' 'ةلمهم تكرت تلطعو رهشأ ةرشع اهلمح ىلع ىتأ :يتلا يهو ءارشع عمج

 ُّكش و رت وصولا ذو 5

 ' لك.نم تعمج يأ : اهبارعإ: برعتو ىلوألا ةميركلا 0 ةقوطعم ©
 ش . اهتوم : اهرشح : ليقو ةيحان

 تو تدي دو :

 : هلام اذا رونتلا رحس نم يهو تلم يأ . ةيناشلا ةميركل ةيآلا بارعإ برعت ©

 . ًانارين'تثلم ليقو بطحلاب

 0 تصر وطب
 ٠ تحفز سول ذِإو 8١«

 ' لك تنرق يأ . اهبارعإ برعتو كلذك ىلوألا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 تيس دو تلي دوو اَذدِإَو

 . ةيح هنوفدملا يأ . اهبارعإ برعتو ىلوألا ةميركلا 5 ص واولاب ةفوطعم ©

 يا
 © كيقوبذُوأب 4
 ةمالعو ءابلاب ورجم ماهفتسا مسا ىأ رج. فرح ءابلا تلتق هذ يأب ©
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 رورجم هيلا فاضم : بلذ . تلتقي قلعت ورجملاو راجلاو . ةرسكلا هرج

 ةيآلا يف «تروك) بارعإ برعت : تلتق . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . ىلوألا

 ٠ ١ َتدي3فضدِإَو ©

 موي رشنت مدآ ينب لامعأ فحص يأ . ةيناغلا ةميركلا ةبآلا بارعإ برعت ©

 . لايعالا فحص ىوطت وأ .ةمايقلا

 ١ تكفكيسلاإو ©
 . تليزأو تفشك يأ . اهبارعإ برعتو ىلوألا ةميركلا ةيبآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 ٌتدسميحدإَو ١١

 ًاداقيا تدقوأ يأ اهبارعإ برعتو ًاضيأ ىلوألا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
7 

 . اديدش

 ٠٠ َكَيئدتفوَو ©«
 . نيقتملا نم تبرقو تيندأ يأ . ةيناثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 هس وود 5 ١

 يكلم ١
 ريغ طرش باوج هّنأل بارعإلا نم هل لحم ال «اذا» باوج ضام لعف : تملع ©

 . بارعإلا نم احل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم مزاج

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةمضلاب عوفرم لعاف : ترضحأ ام سفن © :
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ترضحأ . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 تكن



 ' لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو يه : هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو

 دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوضملا ةلص «ترضحأاو .. بارعإلا نم ام

 ْ . اهابعأ نم هتمدق ام وأ ًارضاح هتدجو ام يأ  عجارلا ل

1 2 0-0 0 ْ 
 أ ىلوألا ةميركلا ةيآلا يف «اذا» باوج يف ةعقاو ءافلا : سنخلاب مسقا الف ©

 ' ًالماع نوكت يأ بارعإلا نم هل لحت ؛ال مزاج ريغ طرش باوج اهدعب امو

 ' ةميركلا ةيالا يف تحرشو هدعب تبرعأ : سنخلاب مسقأ . اذإل بصتنلل ًايناث
 يف مجنلا ىرت انيب عجاورلا بكاوكلا ؛سنخلا»و «ةمايقلا» ةروس نم ىلوألا
 . هلوأ ىلإ ًاعجار رك اذا جربلا رخآ

 ١ هن رو ص اس 7و

 : © ضكلاراوبا ١1
 ل كلا هرج ةعالصو اهئ اورج خلل تبن - ةفص : راوجلا ©

 :ثايراجلا ى ىنعمب : : يراوجلا : 57 نأ ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلادلا ةرسكلاب

 . ةرايسلا يأ

 | عمج يه ليقو سمشلا ءوض تحت يفتخت يتلا يأ سنخلل ةيناث ةفص : سئنكلا ©
 ا . ليللاب «علطت» سنكتو راهتلاب ؟عجرت» سنخت بكاوكلا

 ظ 8 نَسَتعوِإِلَداَو
 يأ :ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم «سنخلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ليللاو ©

 ' ةيئادتبا اواولا : ليقو . مسق واو تسيلو . ةفطانع اذه ىلع واولا نوكت

 | وهوا مد واو واولا نوكتف لعفلاو ءابلاب اهيف مسقلا ةقياسلا ةبآلا نأل مسق

 ٍ ٠ نيفلتم نيئيشب نيمسق مسقأ هنأك غلبأ

 كك



 لاحب قلعتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : سعسع اذإ ©:

 ليللاو» : لثم . سعسع اذا ًانثاك ليللاب مسقأ : ريدقتلا «ليللا» نم ةفوذحم

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : سعسع «ىشغي اذا

 . ربدأ اذا يأ . ةفاضالاب رج لح يف «سعسع» ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج

 مسقلا نوكي لبقأب رسف اذاو ملظأو هلوأ نم اند ليقو . همالظ لبقأ اذا ليقو

 . راهتلا لابقاو ليللا لابقاب

 را
 «©© ىسطتانإ ري ضلاو 8

 . لبقأو ءاضأ اذا يأ . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفرطعم ©

 2 سا تت

 © ِوِيَقلوسلودَنِإ
 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : لوقل هنإ ©

 : لوق  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا . نآرقلا اذه نا يأ 0نأ» مسأ بصن

 اهمسا نم اهزيح يفاامو «نا» نم ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم «نا) ربخ

 . مسقلا باوج اهنأل بارعإلا نم اهل لحم ال : اهريخو

 9 ميرك ٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : مديرك لوسر ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم لوسرل  تعن  ةفص

 ٠ نكزُءلا ىزدعقءَو ©
 ءامسألا نم اهنأل ءابلا اهرج ةمالعو ةرورجم لوسرل - تعن  ةفص : ةوق يذ ©

ج ةمالعو ةفاضالاب رورجب هيلا فاضم : ةوق .ةسمخلا
 يذ يأ 5 ةرسكلا هر

 وهو لوسر نم لاحب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : دنع «©

 . فاضم
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 نم هنأل ءايلا : هرج ةمالعو.ةفاضالاب رورجم هيلا فاض : شرعلا يذ ©
 رج ةيالقو ةفاضقالاب رورج هيلا فاضم ١ شرعلا ٠ ةسمخكلا ءءامسألا

 . هناخبس هللا وهو شرعلا ٍبحاص يأ . ةرسكلا

 . ناكم هل يأ ةرسكلا اهرج ةمالعو ةرورج لوسرل ىرخأ ةفص : نيكم ©

1 2 

 ٍنماَمْس عاطَم ١”
 مثلو ةرسكلا امهرج ةمالعو ناترورجم لوسرل  نابتعن - ناتفص ةيآلا ين ©

 قرط لا ءاضا وهو بصن لع يف حتشلا لع ينبم كنه يأ ناكم فرط

 ش . نيبرقملا هتكئالم يف عاطم هللا دنع هنأ يأ «شرعلا يذ دنعا

 8 دوما 5 ' دو نب د
 , لمنعت يأ «سيلا ةلزنمب ةيفان : ام . ةيفانئتسا : رازلا : مكيحاص امو ©

 | كامو مسا : دولا يق يب تع ةلمهم ةياو نيزاجسلا تع اهلمص

 : . ملسو هيلع قل لم ادمجب ينعي . روكذلا عم

 : ريخخ وأ «ام) ربخ : نونجم . يفنلا ديكأتل دئاز رج فرح ءابلا نونجمب ©
 . هبضن ةمالعو يناثلا ىلع عوفرمو لوألا ىلع الحس بوصنيم ًاظفل رورجم ًادتبلا

 , لحملا لاختشا اهروهظ نم عنم ةرخآ ىلع ةردقم ةمض وأ ةحتف ةعفار وأ

 . دئازلا رجلا فرح ةكرحب

 اور زك حرص 027100

 ١" نياق الاماودقو ©
 © فرح :.دق . ديكوتلل ءادعبالا مال ماللا . ةيفانعسإا : ال : هآر دقلو '

 .قيقحت ٠ : لعاقلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم نيام لمف |
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 ءاحلاو . (لَي) دمح ميركلا لوسرلا ىلع دوعي وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض

 ٠ ليربج ىلع دوعي هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 - تعن  ةفص : نيبملا. ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : نيبملا قفألاب ©

 . ىلعألا سمشلا علطمب يأ ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثنم ةرورجم ققألل

 ل نينطب بدلوه امو ”ِ

 (وه)و . اهبارعإ برعتو نيرشعلاو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 ىلع . أدتبم وأ «امهمسا عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم ة:م عفر ريمض

 يحولاب لخبي ال : ينعي . ليخبب يأ نينضب قلعتم رورجمو راج : ثيخلا

 م 0 2 واسس

 © ريجكِنْطيم لور وهامَو 4
 . نآرقلا امو يأ اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 ةفص : ميجر . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجي هيلا فاضم : ناطيش ١

عمب ليعف وهو ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةورجم ناطيشل - تعن
 لوعفم ىن

 ٠ دورطم ىنعمب موجرم يأ

  7١َنوهدَدَأَف 4#

 ينبم ماهفتسا مسا : نيأ. ليلعتلا ديفت . ةيفانغتسا : !: نوبهذت نيأف © ش

 ا لل عم ف فرط بن لدعم بن لع يع ل

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عفرم عراضم لعف : ن

 ميركلا لوقلاو . بارعإلا نم ا لحم ال ةيئادتبا «نوبهذت» ةلمجو . لا

 . لطابلا ىلا هنع مهودعو قحلا مهكرتل مه لالضتسا
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 ا كدا 0

 ريمض : اوه ةيفاثلا «ام» ىنعمب هل لمع ال لمهم ففخم فرح : وه نإ ©

 | . أدتبم عفر لح يف لصفنم عفر

 ام.يأ .ةمضلاب عوفرم هوها ربخ : ركذ . ا لمع ال رصح ةادأ : ركذ الإ ©
 ' . ةظع وأ ريكذت الا نآرقلا اذه

 : مسالا رج ةمالعو ركذل ةفوذحم ةفصب وأ ركذب قلعتم رؤرجمو راج : نيملاعلل ©
 , يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضونع نونلاو ملاسلا ركذملا عمسجب قحلم هلأل ءاييلا

 ش . درفملا مسالا

 #9 يك باص امل 6

 ١ لج يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم .٠ رج كفرح ماللا : ءاش نمل ©

 ٠ ىلغ ينبم ضام لعف : ءاش.«نيلماعلل» نم لدب رورجملاو راجلاو ماللاب رج
 ا . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسمزيمض لعافلاو حتفلا

 « زوكذلا غمج ةمالع ميملاو 'نم» نم ةفوذحن لاحب قلع ةمرورجيو راج : مكنم ©
 . مكنم هنوك ةلاح : ريدقتلا

 | نأي بوصتم عراضم لعق : ميقتسي ٠ بصنو ةيردصم' فرح : ميقتسي نأ ©

 ٍإ ةلمخو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم: ريمض لعافلاو ةحنتفلا هبصن ةمالعو

 ' امو ةيردصملا «نأاو بارعإلا نم اه لحم ال ةيردصملا ؛نا# ةلص «ميقتسي
 ! ةلص «ءاش» ةلمحو «ءاش» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب

 لوخدلاب ةماقتسالا مكنم ءاش نمل : ريدقتلا بارغإلا نم اف لحم ال لوصوملا

 , مالسالا يف
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 ةفص : بر . ناسنالا ؛ رهدلا » ةروس نم نيثالثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

 فاضم : نيملاعلا . ةمضلاب عوفرم هناحبس هنم لدب وأ ةلالجلا ظفلل - تعت

 نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 «"نوءاشتا لوعفم فذحو . درفملا مسالا يف ةكرحملاو نيونتلا نم ضوع

 . ةماقتسالا نوءاشت امو يأ هيلع لدي هلبق ام نأل ًاراصتخا

23 3 

 د ”56



 * راطفنالا ةروس بارعإ 00

 د مسد

 ١ نك ًَمتلاَدِ ©

 . تقشنا يأ «ريوكتلا» ةروس نم ىلوألا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 1 أ ب

 00 © دس كوكا
 !تبهذو تطقاست يأ . اهبارعإ برعتو ىلوألا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 ورم ل 00 2

 5 ١ تفيفلاو ٠

 ىلا اهضعب حتف يأ . اهبارعإ برعتو ىلوألا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 : . ًادحاو ارحب راجبلا تراصو اهضعب

 #4 يوهم

 جرتخاو ثبلق يا .اهبارعإ برعتو ىلوألا ةميركلا ةيآلا ىلع اولاب ةفرطعم ©
 ْ . اهبارت نم ىتوملا

0114 1 02 2 
 © نرخأوتم يس 0

 : ترمخاو . « ريوكتلا ١ ةروس نم ةرشع ةعبارلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 . اهبارعإ برعتو «تمدق» ىلع واولاب ةفوطعم

 د”



0016 201011112 
 © نيكي امرشا اهي *

 هنال بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : يأ . ءادن ةادا : ناسفالا اهيآ اي

 عوفرم هنم لدب وا يأل نايب فطع : ناسنالا . هيبنتلل ةدئاز : اه . ىدانم

 . ةمضلاب «يأ» ظفل ىلع

 لعف : كرغ . ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : كرغ ام ©

 فاكلاو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام

 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا ريمض لصتم ريمض

 نايصع ىلع كعدخ ءيش يا ىنعمب ىنعمب «اما ريخ عفر لحم يف «كرغ» ةلمجو

 ميركلا كبر

 - تعن  ةفص : ميركلا . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا

 ام يا «نع» ىنعمب ءابلا نوكت نا زوجيو ةرسكلا هرج ةمالعو رورحم برلل
 ؟ هب ناهيالاو ميركلا كبر نع كعدخ

 كض ديلكو ١
 كيو يل فس رج لع فوكس لع سلب يس كقلخ يذلا ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كقلخ . هنم لدب وا

 حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت ًااوج

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «كقلخ# ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف

 . بارعإلا

 اهبارعإ نابرعتو «كقلخ» ىلع فطعلا يءافب ناتفوطعم : كلدعف كاوسف ©

 كلعجف كقلخ يا رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا «كاوس» ءانب ةمالعو

 . بيترتلا ديفت انه ءافلاو كقلخ لدعف ءاضعالا ملاس ًايوس

 ل



 رورجم هيلا فاضم : ةروص ٠ كبكرب قلعت رورجيو راج : ةروص يأ ©

 ١ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاش  ةدئاز  ةديزم : ام: عاش ام ©
 : 0 . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض

 يئبم ٠ ”بطاخملا ريمض - لصتتم ريمض فاكلاو «ءاش» بارعإ بزرعت : كنكر ©
 هتئيشط اهتيضتقا ةروص يا يف كبكر يا هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع

 !كلاذعل نايب:ةميركلا ةيآلا هذه يف ةلمجلاو . ةفلتخملا روصلا نم هتمكحو

 ضيب يف ًالصاح كبكر هريدقت فوذحم لعفب رورجملاو رانجلا قلعتي نا زوجيو
 1 . لالا ىلع بصنلا زورجملاو راخللا لحم نوكيف روصلا

 0 نيوز كجم 4
 ث

 . قلسفلاو للا مركب راقتغالا نع ارعدترا يا هل لمع ال ربجنو عهر فرح: الك ©

 . ةيصعملاو رفكلا وه يذلا (هسكع ىلا ةعاطلاو ركشلا بجوم وهو هب

 'لعف : نوبذكت . فانغتسالل هل لمع ال بارضا فرح : نويذكت لب ©

 03 مالسالا نيد وا ءازحلاب يا نويذكتب قلعتم رورحجمو راج : نيدلاب ©

 © ينيك قو ٠١ ْ 20110001
 ٠ ١ لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيفانتتسا واولا : مكيلع نإو ©

 ا 786



 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقملا «نا» ريخب قلعتم رورجبو راج : مكيلع

 بوصنم «نا» مسا : نيظفاح .  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : نيظفاحل ©

 مكيلع نا يا . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلاب

 ةاصعلل ليوب#و راذنا ميركلا لوقلا فو . مكوظفحي مكب نيلكوم ةكئالم

 نينمؤملل فطلو

 نيمو ١

 بصن ةمالعو اهلثم ناتبوصنم نيظفاحل  ناتعن  ناتفص : نيبتاك ًامارك ©

 . اهب اوزاجتل مكلامعا مكيلع نوبتكي مارك مهو يا ةحتفلا «ًامارك»

 ١ نمل ©
 © لعف يهو نيظفاحل ةيناث ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ام نوملعب

 مسأ.: ام . عفر لحن يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 ا لحم ال لوصوملا ةلص «نولعفت# ةلمجو «نوملعي» بارعإ برعت : نولعفت ©
 لحملا بوصنم فولذحم ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا - دئاعلاو بارعإلا نم

 . هنولعفت ام : ريدقتلا هب لوعفم هنال

  1١مس َداربْلاَدِ 3

 «نأ» مسا : راربالا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : راريالا نإ ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم أ

 قلعتم رورجو راج : ميعن يف  ةقلحزملا - ديكوتلا مال ماللا : ميعت يفل © :
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 أهللا اوعاطا نيذلا مهو «رب» عمج راربالاو . ميقم مئاد ميعن يف يا «نا٠' ربخب
 :. نايصعلا اوبنتجاو

 0 ل امد ١ . 20100111

 0 ناريذ

 ١ نك موهير ©

 اهنزلخدي ىنعمب راجفلا» نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اهتولصي ©
 , لغاف عفرإ لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرمإ عراضم لعف يهو
 دوعي وهو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اها و
 ْ . ةران» ىنعم ىلع ثناو ؛ميحج) ىلع

 ' هبصت ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم هيف لوعفم - نامز فرظ : نيدلا موي ©
 ةفانضالاب زورجي هيلا فاضم : نيدلا . فاضم وهو اهنولصيب قلعتم ةحتفلا
 ., ةرسكلا هرج ةمالعو

 ١١ َنييَعياهنَع مُهاَمَو 48

 ةلزنمب ةيفان : ام . لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : مهامو ©
 ؛ . ميمت ينب دنع اهل لمع ال ةيفانو نييزاجلا دنع اهلمع لمعت يا «سيلا
 | ةغللا ىلغ هاما مسا عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبه لصفنم عفر ريمض :مه
 . ةيناثلا ةغللا ىلع أدتبمو للوالا

 ' رانلا ىلع دوعي ؛اه) ريمضلاو نييئاغب قلعتم رورجمو راج : نييئاغب اهنع ©

 اال



 هرج ةمالعو رجلا فرحب ًاظفل رورجم مسا : نييئاغ . دئاز رج فرح ءانبلاو

 هنا ىلع الحم بوصنم درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا
 لاغتشا عفرلا واو روهظ عنمو مهل ربخ هنا ىلع ًالحم عوفرمو (ام» ريخ

 موي لبق راثلا نع نوبيغي امو يا ديكوتلل دئازلا رجلا فرح ةكرجب لحملا

 . مهروبق يف ينعي - اهتولصي ثيح - نيدلا

 ١07 نيل وامكيردأَيَو ©

 هيلا فاضم : نيدلا . «ةقاحلا» ةروس نم ةفلاثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 . ةرسكلاب رورجم

 © نزل دوام 18

 ليوهتلا ةدايزل ريركتلاو اهبارعإ برعتو ةقياسلا ةميركلا ةيآلا ىلع مثب ةفوطعم ©

 . يظفل ديكوت ةلمجلاو - باسحلا  ءازجلا موي نأشل ميخفت وهو ةدشلاو

 00000 ©© هلل ٍمورشالاَو يشيل نص كت المو 34 ١ هعمل رش و م 0# 00

 رامضاب وا هيلع لدي نيدلا نال نونادي هريدقت رمضم لعفل هب لوعفم : موي ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ؛ركذا» لعف

 . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : كلمت . اه لمع ال ةيفان : سفن كلمت ال © .

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : سفن

 بوصنم هب لوعفم : ًائيش . كلمت الب قلغتم رورجبو راج : ًائيش سفنل © ٠

 . هجوب اهل ًاعفن الو اهنع ًاعفد عيطتست ال يا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 الآ



 .ينيم مسا.ةذإت و . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو ٍبوصنم نامز فرظ
 : نيثكاسلا ءاقتلا نم ًاصلخت رسكلاب كرحو هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا ىلع

 .ًايإ فاض وهو « هيلا فاضم رج لع فرعي نيوثتا نوكسي ةؤركس

 ا 7 كي فيك ف مكي .دحو ل هلك

 .ةرسكلا رجلا ةمالعو ارمألا» ًادتبملا يخي قلعتم ميظعتلل رورجتو راج : هلل ©

 ا . ةرهاظلا

 دج دع دا

 ا”الك#



 ١ َيِيلطْلللَو ©
 © هنكلو هلعف ٌدسم داس هلصأ يف هنأل ةركن ءاجو ةمضلاب عوفرم أدتبم : ليو

 مهيلع وعدملل هماودو كالملا تابث ىنعم ىلع ةلالدلل عفرلا ىلإ هب لدع .

 ليقو . منهج يف داو وه ليقو كالحلاك ىنعم مسا وه ليقو (رسحت» هانعمو
 . ءاعدب لعفلا ىنعم ةنمضتم اهنأل ةركن تءاج

 هّنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو فوذحملا ربخلاب قلعتم رورجيو راج : نيففطملل ©
 : فيفطتلاو .. درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج
 . نزولاو ليكلا يف سخبلا

 ا ع هه 1

 ل َنوفونسي رمان لعاولا "كاان 3

 ةلمجلاو . نيففطملل  ةفص رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 . هتلص ةيطرشلا

 ىنعم نمضتم هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ ©
 . بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم طرشلا

 : اولاتكا . ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : سانلا ىلع اولاتكا ©

 لحم يف لصتمريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف

 مدقو نوفوتسيب قلعتم رورجبو راج : سانلا ىلع . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 امأف . ةصاخ سانلا ىلع نوفوتسي يأ ةيصوصخلا ةدافال لعفلا ىلع لوعفملا

 يهو ةيسنجلا 'نم» ىنعمب انه «ىلع» : ليقو . ال نوفروتسيف مهسفنأ

 ل ا”الا##



 . مهرضي ًالايتكا سانلا نم مهليتكا نأ ىلع ةلالدلل سانلا نم يأ ةبحاصملل
 لاق اذأف . هيلع قح هلأل عضوملا اذه يف نابقتعي : ىلعو نم : ءارفلا لاقو
 هلوقكف كنم.تلتكا لاق اذاو . كيلع ام تذخأ : لاق هلأكف كيلع تلتكا
 0 . ١ كنم تيفوتسا -

 لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عيفرم عراضم لعف : نوفوتسي ©
 اذا أ بارعإلا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلاو لعاف عفر
 1 . ةيفاو اهنوذخأي مهقوفح سانلا نم اولاتكا

 © نرد 1

 ريمض !مهاو اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع ىلع واولاب ةفوطعم ©

 وأ مهل اولاك : ريدقتلا هب لوعفم بصن لحم يف سانلا ىلا عج ار نيبئاغلا
 فاضملا فذح ىلع نوكي وأ . لعفلا لصوأو رانا فذحف . مهل اوثزو

 ةفوظعم : مهوئزو وأ . نوزوملا وأ ليكملا وه فاضملاو هيلا فاضملا ةماقاو
 لاقي نازيملا نوصقني يأ «نورسخياو . اهءارعإ برعتو (مهولاك» ىلع وأب

 رسخأو نازيملا رسخ

 2 اك

 اا 7
 :ىلع ءارتجالا يف مطاح نم ميظعلا يجب راكتل زم نم ةيكرم ما ©

 . بارعإلا نم امل لح.ال يتلا ةيفانلا «الدو . ماهفتسا ظفلب فيفطتلا

 ىلع ينبم ةراشا مسا كتوأ ٠ ةسضلاب عيفرم عياضم لعن : ناوأ نفي ©

 !ريمض «مهاو . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح ::نوثوعبم مهنأ ©
 :عج هلأل واولاب عوف رف اهريخ 8 نوثوعبم . اهمسا بصن لحم يف نيبئاغلا

 'توملا دعب نوبيجسيس يأ . درفملا نيونت نم ضوع نؤنلاو . ماس ركذم
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 اهريخو اهمسا نم اهدعب امو نأو . ةلدرخلاو ةرذلا رادقم ىلع نوبساحيسو

 . «نظيا يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب

 03 كح

 88 رظعمول ه

 مويل - تعن  ةفص : ميظع . نوثوعبمب قلعتم رورجم راج : ميظع مويل ©

 . ةرسكلاب ةرورجم

 0000 هو كا مست

 © نيبو
 ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو نوثوعبمب بوصنم نامز فرظ : موي ©

 عوفرم لعاف : سائلا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ساثلا موقي ©:

 . نيلماعلا بر يدي نيب فوقولل نوقاسي يأ .ةمضلاب

 رورجم هيلا فاضم : نيملاعلا . موقيب قلعتم رورجمو راج : نيملاعلا برل ©

 نم ضرع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

32000 : 
 * نورا ك5

مهعدر يأ هل لمع ال عدرو رجز فرح : الك ©
 فيشفطعتلا نم هيلع اوناك اع 

 . باسحلا ركذ نع ةلفغلاو

 كنا" مسا : باتك . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : راجفلا باتك نا ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم : راجفلا . ةحتفلاب بوصنئم

 . ةرسكلا

عتم رورجتو راج : نيجس يف  ةقلحزملا  ديكرتلا مال ماللا : نيجس يفل © .
 قل

 لاله



 نود يذلا رشلا ناويد يف تبثم راجفلا لامعأ نم بتكي ام نا يأ «نا» ربخب
 سنإلاو نجلا نم ةقسفلاو ةرفكلا لامعأو نيطايشلا ٍنامعأ ىلاعت هللا هيف

 نديم كيمو م

 . «ةقاحلا» ةروس نم ةئلاثلا ةميركلا يآ بارعإ برعت ©

 1 رقق لي ب ورا ج

 ٠ © ماسك 4
 !: موقرم ٠ .ةمضلاب عوفرم باتك وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : موقرم باتك ©

 'ةيريشفت ةيمسالا ةلمجلاو .روطسم يأ ةمضلاب ةعوفرم باتكل - تعن _ةفص

 : , بوتكم باتك باتكلا كلذ ريدقتلا نزكي دأ اهل لحم ال

 ني 0

 هبصن ةمالعو بوصنم نامز فرظ ::موي ٠ 3 ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©
 ' نوكسلا ىلع ينبم مسا (ذا2و فاضم وهو ٠ سانلا موقيب قلغتم ةحتتفلا

 ' نوكسو هنوكس نيئكاسلا ءاقتلا نم ًاصلخت رسكلاب كرحو هرخآ ىلع رهاظلا

 ةفواذحملا ةلمجلاو ًاضيأ فاضم وهو هيلا فاضم رج: لحم يف وهو نيونتلا

 . هيلا فاضم رج لحم يف نيونتلاب اهنع ضرعملا

 نيمو كيَبرا ١

 7 ملا

 . ينعأ يأ مذلا ىلع بصن لحم يف
 ! عراضم لعف يهو بارعإلا نم اهل لح ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : نويذكي ©

 . لمئاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عفرم

 للا



 رورجم هيلا فاضم : نيذلا . نوبذكيب قلعتم رورجو راج : نيدلا مويب ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 ١ ركنا ©*
 © لعف : بذكي « اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانغتسا : واولا : هي بذكد امو

 نيدلا مويب يأ. بذكيب قلعتم رورجمو راج : هب . ةمضلاب عوفرم عراضم :

 . ءازجلا موي وهو

 ةمالعو بذكيب عوفرم لعاف : لك . اه لمع ال رصح ةادأ : دتعم لك الإ ©

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : دتعم . ةمضلا هعفر

 ىنعمب ةركن صوقنم مسا هنأل نيونتلا لبق ةفوذحملا ءايلا ىلع لقشلل ةردقملا

 . دودحلا زواجتم

 غيص نم يهو ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم دتعملا تعن  ةفص : ميثأ ©

 . بونذلا ريثك يأ لعاف ىنعمب ليعف ةغلابملا

  3١لوألا يطأ ]هايل متن نإ ©
 ىنعم نمضتم هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ ©

 . بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم طرشلا
 لعف : ىلتت . ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : اذتايآ هيلع ىلتت © .

 : هيلع . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم

 ريمض 'اناو . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : انتايا . ىلتتب قلعتم رورجمو راج

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسمريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ؛ لاق ©
 ةلمجلاو . بارعإلا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «لاق» ةلمجو

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف «لاق» دعب ةيمسالا

 لال



 يه وأ | ريطاسأ كلت كلت . هريدقت فوذحم ًأدتبم ربخ : :نيلوألا ريطاسأ ©

 قحلب 0 ءايلا مرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم': نيلوألا .ريطاسأ

 # 5000 هو 010 درر

 . فائئتسالل هل لمع ال بارضا فرح : لب

 رورجتو راج : بولق ىلع . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ؛ مهبولق ىلع نار ©
 ' . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و . نارب قلعتم

 .لمف + اوناك . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوضرم مسا : اوثاك ام ©

 نم احل لحم ال لوصوملا ةلص «نوبسكي اوناك» ةلمجو ؛ناكل مسا عفر لحم
 الحلا بوصنم فوذحم ريمض لوصأوملا ىلا - عجارلا - كئاعلاو . بارعإلا

 'بكري اكءاهبكر يأ ٠ ماثالا نم هنوبسكي اوناك ام : ريدقلتلا هب لوعفم هلأل

 ,لبقي الف هبلق ىلع عبطي ىتح رئابكلا ىلع رصي نأ هو اهيلع بلغو أدصلا
 : ؛ هيلا ليمي الو ريخلا

 عراضم لعف يهو «ناك» ربخ بصن لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نويسكي ©

 ْ . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض داولاو نونلا توبي عيضرم

 ظ * نوط نيو كعمل
 ' ىلع نئارلا بسسكلا نع عدر وهو هل امعال عورو رجز فرح : مهنإ الك ©

 يف نيئاخلا ريمصض «مهاو « لمقلاب هبشم ديكوتو بصن فرحا نا . مهيولق
 . «نآ" مسا بصن ل

: 
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 يف نيبئاغلا ريمض «مهاو «نا» ربخب قلعتم رورجو راج : ذكئموي مهبر نع ©

 . ةرشاعلا ةميركلا ةيآلا يف اهبارعإ قبس : ذئموي . ةفاضالاب رج لحم

 عوفرم «نا» ربخ : نوبوجحم  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : نويوجحمل ©

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب

 * رياض 7 : 01
 0 اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع مثب ةفوطعم ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجج هيلا فاضم : ميحجلا ٠ ةفاضالل

 . راثلا اولخادل

4 
كيا ىذا اذن

 نو
١ 

 عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : لاقي . فطع فرح: لاقن مث ©

 . لعاف بئان عفر لحم يف هدعب ةيمسالا ةلمجلاو مه لاقي يأ .ةمضلاب
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 مسا : يذلا. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : يذلا اذه ©

 دوش ًادشمم ريخ وأ اله ريغ عقر لح يف ةوكسلا ىلع ينسبم لوصوم

 . «اذه» ربخ عفر لحم يف «يذلا وه» ةلمجو وه :هري

 نم ال لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : نويذكت هب متنك ©

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك .بارعإلا

 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتمريمض ءاتلا . كرحتلملا

 «متنكا ربخب قلعتم رورجمو راج : هب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا

 عفر لحت يف لصتم ريمض واولا نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوبذكت

 . ؟متنك» ربخ بصن لحم يف «نوبذكتا ةلمجو . لعاف
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 نز لعق ر اوال 1١8 ا آخ

 نع عدر الك" ينو . ىنعملا يف قرافلا عم ةعباسلا ةميركلإ ةيآلا بارعإ برعت ©
 ليعف .ىلع عمج نم «نييلع»و : مهلارعأ نم بتك ام اراربألا اباتكا»و بيذكتلا

 : ةعباسلا ءامسلا يف عوفرم هنال كلذب يمس ولعلا نم

 © طامي 14
 ركذلا عمجب قحلم هنأل واولا «نويلعل عفر ةمالعو ةنمانلا ةميركلا ةيآلا عجارت ©

 . ماسلا

 رق قط ا

 « فبكت

 . ةغساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

1 

 88 نوفل دب

 و بص يعدم م قايد لد نوير هيشي*
 ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «هدهشياو . ةكئالملا

 .واولاب عوفرم لعاف نوبرقملا . مدقم هب لوعفم بصضن لحم يف مضلا ىلع
 أ . درا يف ةكرخاو نيوتلا نم ضرع ثرتلاو لاس ركذس عم هلل

 و ْ 2011111110
 © . ِرِجفْراَالاَنِإ ”؟

 . راطفنالا» ةروس نم ةرشع ةثلاثلا ةئميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©

 ل 7مم



 ٠١ دوطيلرالالع © ا ْ
 قلعتم بصن لحم يف وأ نإل ٍناث ربخ عفر لحم ين ررجيو راج : كئارألا ىلع ©

 عمج ةرسألا يأ كئارألا ىلع نيسلاج : ريدقتلا «راربألا» نم ةقوذحم لاحب

 ..ةكيرأ

 عراضم لعف يهو ةراربألا» نم لاح بصن لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : نورظني ©

 ىلا نورظني يأ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم

 . ةماركلاو ةمعنلا نم هللا مهالوأ امو ةئجلا رظانم

 ١ رزة[ د 1
 © ريغلا ةرضن مههوجو ف قرك 74
 رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عاضم لعف : مههوجو يف فرعت ©

 «فرعتا» لعفلاب قلعتم رورجيو راج : هوجو يف . تنأ هريدقت ًابوجو هيف

 فاضم : ميعنلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ميعتلا ةرضن ©

 .٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 داس هم 7 *دو ا

 89 مو وحن مادوتسي 0
 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوقسي ©

 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم

 نم ىنعمب لوعفملا ماقم يف نوكي وأ نوقسيب قلعتم رورجمو راج : قيحر نم ©

 صلاخ بارش

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم قيحرل - تعن  ةفص : موتخم ©

 لما



 ١ رس 72000 0

  71دويكات انيلفَكِلَذ فو كسممَتَح »« |
 © 'ادتبم : هماتحخ . قيحرل ةفص رج لع ف : ةيمسالا ةلممجلا : كسم هماتخ

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . هرخآ يأ ةمسفلاب عوفرم
 . ةمضلاب عوف رنم ًادتبملا ريخ :كسم

 | ىلع ينبم ةراشا مسا : . رج فرح يفو ةيفانئتسا واولا : كلذ فو ©

 . سفانتيب قلعتم
 : سفانتي . رمألا مال ماللا : ليلعتلل ةيفانئتسا وأ ةدئاز ءافلا : سفانتيلف ©

 . رتكلاب كرح هربخآ نوكس همزج ةمالعو رمألا مالي ,موزجب عراضم لعف

 ا . نينكاسلا ءاقتلال

 ؛ نم ضو .نونلاو لاس ركام عج ل واولاب عيفرم لعاف : نوسفانتملا ©

 هب ريكا "3
 ' نط ٠ اهبارعإ برعتو ؛هماتخا ىلع واولاب ةفوطعم : ميذست نم هجازمو ©

 ْش اهنيعب نيعل ملع مسا مينتستو "هجازم» ربخب قلعتم رورجتو راج : : ميلست
 ْ ينأت وأ ةنجا يف عفرأ امأل هعفي ذا همنس ردصم وه يذلا مينسنلاب تيمس

 . قوف نم

 ١ قلالي * 5
 © لاقو . !ينعأ هريذقت فوذحم لعفب حدملا ىلع بوصتم هب :لوعفم : ًانيع .

1 
 ةمالعو لاحلا ىلع ةبوصنم : جاجنلا لاقو . نوقسيب ةيوصنم ٍشفملا

 ا م5



 - تعن  ةفص بصن لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نويرقملا اهي برشب ©

 قلعتم ورجمو زاج : اهب . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : برشي .ًائيعل

 : نوبرقملا . اهنم يأ ةيضيعبتلا «نم» ىنعمب يبلاعشلا دنع ءابلاو . :برشيب

 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم لعاف
 .درفملا

0 1 

 © نؤضاوم هيدا كاوعأَبرَوِإ 4
 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيذلا نا ©:

 . «نا» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع

 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اومرجأ ©

 ال لوصوملا ةلص ؛اومرجأ» ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتتم

 مئارجلا اوبكترا يأ . بارعإلا نم اهل لم

 ريمض واولا . ةعاجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوئاك ©

 عفر لحم يف اهربخ عم ؛اوناك» ةلمجو ةقراف فلألاو اهمسا عفر لحم يف لصتم

 . ايندلا يف اوناك يأ ؟نا» ربخ

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح : نيذلا نم © '

 . نوكحضيب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب

 . ىنعملا يف قرافلا عم «اومرجأ» بارعإ برعت : نوكحضي اونمآ ©

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوكحضي

 . «اوناكا رب بصن لحم يف «نوكحضيا ةلمجو . لعاف عفر

 ناك أو ًاوُرماَدِإَو * و

 0 نمضتم هباوجب
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 ىلع ينبم نضام لعف يفو ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مهب اورم ©

 'فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا
 :يف نيبئاغلا ريمض «مهاو (ىلع» ىنعمب ءالعتسالل رج فرح ءابلا . ةقراف

 . اورمب قلعتم رورجملاو راجلاو . مهيلع يأ ءابلاب رج لحم

 | يهو بارعإلا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : نوزماغتي ©
 . لعاق عقب لع يف لصتم ريمصف والا نينا ترمب عرس ياست لمس
 . مهتيعأب نوريشيو ًاضعب مهضعب رمغي يأ

 ه ياسين اقل ٠١
 :راجإ : لهأ ىلا . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 ,اذاو يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهاو اوبلقناب قلعتم رورجمو
 : «اوبلقتا» ةلمجو ٠ ىلوألا «اوبلقنا» بارعإ برعت اوبلقنا مهلهأ ىلا اوعجر
 ريمضلا نم لاح : نيهكف . بارعإلا نم اهل لحم ال مزانج ريغ طرش باوج

 ضرع . نونلاو ماس ركذم عج اهتأل ءايلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم «اوبلقنا# يف
 مهنم ةيرخسلاو .مهركذب نيذتلم يأ درفملا نيونت نم

 هه ص11 مف ارالطو ١

 ' نينْمْوملا ىلع دوعي نيبئاغلا ريم «مهاو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©
 ١ ببصن لحن يف اهربخو اهمسا نم اهدعب امو «نأاو هب لونعفم بصن لحم يف

 ش - لوقلا لوقم - هب لوعفم
 ينبم ةراشا مسا : ءالوه . لعفلاب هبشم ديكوتو بصي فرح : ءالوه نإ ©

 ٠ . «نا» مسا بضن لح يف رسكلا ىلع

 واؤلاب عوفزم «نا» ربخ : نولاض  ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللا : نولاضل ©

 : ىلا نيملسملا نوبسني يأ . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل
 1 ّْ . لالضلا
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 با ماس تم يكس مل
 © نيظيح مكَعاوضَمَو

 ضام لعف : اولسرأ . ال لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : اولسرأ امو ©

 يف لصتمريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم

 : ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لح

 رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : مهيلع ©

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم لاح : نيظفاح ©

 مكمج اذهو . مهلاوحأ مهيلع نوظفحي مهب نيلكوم يأ درفملا نيونت نم ضوع

 ىلا مهئاعدو كرشلا نع مهايا مهدصل ًاراكنإ رافكلا لوق ةلمج نم وه وأ

 . مالسالا

 © نو ىضرادكملا ماندو 3:

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم نامز فرظ : مويلا . ةيفانثتسا ءافلا : مويلاف ©

 : اونمآ . أدتبم عقر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اونمآ نيذلا ©

 ةرخآلا يف يأ هيلع مدقم نوكحضيب قلعتم رورجبو راج : رافكلا نم ©
 دعب يأ

 . ةنحلا نينمؤملا لوخد

 لحب يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوكحضي ©
 نوكحضي يأ «نيذلا» ًادتبملا ربخ عفر لح يف «نوكحضب» ةلمجو لعاف عفر

 . مهتم

7586 



 ل 22 عم

 يف «كئارألا ىلع» رورجملاو راجلاو . نيرشعلاو ةشلاشلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©
 نوكمضي كئاالا ىلع نيسلاج يأ (نوكحضيلا ريهمسف نم لاح بصن لخخ

 8 ناوملا نم هيف مه ام ىلإو مهيلا نيرظان مهنم

 *» وأحس و600 يؤلم 8
 :لعف : بؤث . بارعإلا نم هل لحم ال ماهفتسا فرح : رافكلا ِبٌّوُت له ©

 :عوفرم لعاف بئان : رافكلا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ٍضام
 'ةعاطلا ءازج باوثلاو ةبوثملاو :هباثأ ىنعمب هبوث نأل اوزوج' له يأ .ةمفلاب
 ش . ءازجلا قلطم امه ليقو

 :اوناك . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوضوم مسا : اوئاك ام ©
 :يف لصتم ٍريِمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف
 ال لوصوملا ةلص «نولعفي اوناك» ةلمحو .. ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم
 ش . بارعإلا نم امل لحم

 :عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عيفرم عراضم لعف : نولعفي ©
 سا «ام» نوكت نأ زوجيو «ناك١ رب“ بصن لحم يف «نولعفي» ةلمجو . لعاف

 اوناك اهب :'ريدقتلا ٠ ردقم رج فرحب رج لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم ًالوصوم

 ىلع لاأوسبلا اذه نع باوجلاو . بوثب ًاقلعتم رورجملاو راجلا نوكيو نولعفي
 'له : ريدقتلا ةيردصم ؛ام» نوكت نأ زوجيو . كلذب اوزوج معن ريسفتلا
 1 . ؟ مهلاعقأب رافكلا يزوج

2 6 
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 * قاقشنالا ةروس بارعإ #

 ١ نقسم ©
 © فوذحم «اذا» باوجو ةراطفنالا» ةروس نم ىلوالا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت

 لد ام اهبارج ليقو راطفنالا» و «ريوكتلا» يدوس ن نم اهلثم يف ملع اب ءافتكا

 باوجلا فذح ليقو هحدك ناسنالا ىقال ءامسلا تقشنا اذا يا هيقالمف هيلع

 . ليوهتلل

 تقود *
 راج : برل . اهبارعإ برعتو «تقشنا» ىلع واولاب ةفوطعم : اهيرل تنذأو ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاه» و تنذأب قلعتم رورجبو
 ٠ هناحبس هل تداقنا ىنعمب اهبرل تخصاو تعتمتساو يا ةفاضالاب .

 حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعق : تقح . ةفطاع واولا : تقحو ©

 ال ةنكاسلا ثيئأتلا ءات ءاتلاو يه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض لعافلا بئانو

 . عنتمت الو هناحبس هتردقل داقنت نأب ةقيقح يهو يا بارعإلا نم اهل لحم

 ْتكمحْلَدِإَو

 فوذحم لعفل لعاف بئا «"ضرالا» و . ىلوالا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 لوهجملل ينبم ضام لعف «تدم» و . ةمضلا هعفر ةمالعو روكذملا هرسفي

 رتتسم ريمض لعافلا بئانو بارعإلا نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 .٠ اهابج لاوزب تطسب يا ىه هريدقت ًازاوج

 أ مالا



 0 كتل هيمنقو 3

 'لعف : تقلأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم : اهيف ام تقلأو ©
 :نينكأسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام
 .ريمض لعافلاو بارعإلا نم اهل لحم ال ءاتلاو ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب هلاصتالو
 .اهفوج يف اهب تعزو يا ةفوذحملا لوصوملا : ام . يه هريدقت ًااوج رتتسم

 ش . زونكلاو ىتوملا نم اهيض نفد ام
 ةتقنل» لع دولا ةفوطعم : تلختو . تقلأب قلعتم رورجمو راج : تلختو ©

 أ . ةيلاخ تراص يا ولخلا ةياغ تلخو يا اهبارعإ برعتو

 د يو سا 001110
 : © نفح و مرر تؤأَو 6

 ' يف ام ءاقلا يف تداقناو اهيرل تغضاو يا . ةيناثلا ةميركلا ةبآلا بارعإ برعت ©

 ! 0 . اهيلختو .اهنطب

 يقف اك كنك يوسي *
 فاول هلل ير يل نتا ناسنالا اهيأ اي ©

 : ىلع ةمضلاب عوفرم يال نايب فطع وا لدب : ناسنالا . هيبنتلل ةدئاز «اه)و
 00 : . 1يأ» ظفل

 , ريمض > لاصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصنأ فرح : حداك كنإ ©
 | عفرم اهربخ : حداك . «نا» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا

 ١ .. عاس وا دهاج يا :ةمضلاب.

 ؛ ريمض - لصتم ريض فاكلاو اكي قلعتم درو راج ًاحدك دك كبر ىلإ ©
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 هدعب امو توملا وهو كبر ءاقل ىلا عاس وا دهاج كنا يا ديكوتلل _ردصم-

 . ءاقللاب ةلثمملا لاحلا نم

 و «اذإ» باوج يف ةعقاو نوكت وا بيبستلل ةفطاع وا ةيفانئتسا ءافلا : هيقالمف ©

 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «حداك» ىلع ةفوطعم «هيقالم»

 ين نوكي نأ زوجيو ةفاضالاب رج لحم ين رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو

 هنم كل رفم ال هل قالمف يا «قالم» لعافلا مسال هب ًالوعفم بصن لحم

 «حدكلا» ىلع دوعي ريمضلا ليقو

 © ونرج ةكتح توأمان 7
 . «ةقاحلا» ةروس نم ةرشع ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ©

 0-0 حسا قد 2

 © اساس بسكيوََف 8
 - فيوست فرح : فوس . «امأ» باوج يف ةعقاو ءافلا : بساحي فوسف ©

 . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا

 ةفص : . ةحتفلاب بوصنم ردصم قلطم لوعفم : ًاريسي ًاباسح ©

 لو يف فاي ذل يه ٌكاهس يأ ةصيخشلاب الكس ةبرصتم يال احدن :
 . ءوسي طب ضرتعي

 © اًروُرُص ِهِلحأَلِبنَو
 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بلقني . ةفطاع واولا : بلقتي و ©

 . عجري يأ وه هريدقت ازاوج راتسم ريمض

 لح يف لصتم ريمسش ءافاو باقني قاعتم رورو راج: ارورسم هلهأ ىلا ©
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 6 قرا 2ر7

 ْ رج

 اناكم فرط : ءارو . اهبارعإ برعتو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 اضم : 'هرهظ ٠ فاضم وهو يتوأب قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 يف لصتم ريمض ءافاو فاضم وهو : ةرسكلا هرج ةمالعو ةئنفاضالاب رورجم هيلا

 . ةفاضالاب رج ل

 ك اًنوبْضأوعْديَفَوَف وف 1١
 .ةردقما ةمضلاب عوقرم عراضم لعف :وعدي .تبرعا :ًارويث وعدي فوسف ©

 وشم اروبت .وه هريدقت ًازاؤج هيف رتتسم ريمض لعانفلاو م واولا ىلع

 الحلا : روبثلاو .. هاروبث اي لوقي يأ ةحتفلا هبصن' ةمالعو بوصنم هب

 "١ ًارعماوصو 2
 © ةردقلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعق : ىللصي . ةفطاع واولا : ًاريعس ىلصيو

 . لخدي ياوه .ريدقت اراوج هيف رسم ريمسف لعاشلاو رمل فلالا ىلع

  1١م 2

 © لصتم ريمض ءاهلاو ليلعتلا ديفي لمفلب هبشم ديكرتو بصن فرح ؛ ناك هنإ

 اهنساو جتفلا ىلع ينبم صقأن ضام لعف : . «نأ» مسا بصن لحم يف .
 « وه هرب زج تس يس

 . وج لح يف لصتم ريمض ءاغاو ناكب قلعتم رورجتو راج : ًارورسم هلهأ يف ©
 : اهربخ عم «ناكا ةلمحو . ةحتفلاب بوصنم «ناكا١ ؛ريخ : ًارورسم .ةفاضالاب

 : .راجفلا ةداعك ًارطب ًافرتم ايندلا يف مهعم نابك يأ «نا» ربح عفر لحم يف

 ا



 حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف : نظ . ةقباسلا ةيآلا يف تبرعا : نظ هنا ©

 لحم يف اهدعب امو «نظ» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . «نا» ريخ عفر

 ريمض همساو لعفلاب هبشم فرح يهو ةليقثلا «ْنأ» نم ةففغ : روحب نل نأ ©

 لعق : روحي ٠ بصنو يفنو لابقتسا فرح : نل . هنا هريدقت رتتسم نأش

 ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم

 يف اروحي نل» ةلمجو . داعملاب ًابيذكت ىلاعت هللا ىلا عجري نل يا ره هريدقت

 ليوأتب اهربخو اهمسا نم اهزيح يف امو «نأ» و ةففخملا «نأ» ربخخ عفر لحم
 . «نظ» يلوعفم دسم دس ردصم

 يو

 ه8 ١ اصمت اكرروإ ب ١6

 د يأ باجنالا هب دصقيو ىفنلا ٠ هب باجي هل ال باوج ف : ©
 يآ ب يفللا نع هب ب هوج افرح 7

 . نروحيل

 . ؟نا» ريخ عفر لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمجللاو

 رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ًاريصب هب ناك ©

 ريخ : ًاريصب ٠ «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : هب . وه هريدقت ًازاوج

 الو اهاسني ال هلامعأبو هب ًاريصب ناك يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناك»

 . اهيلع هيزاجيو هعجري نا دبالف هيلع ىفخت

 ب 58ؤة5



 © ْقَشرْدِق 5 17 ومس
 ! ىلوألا ةميركلا ةيآلا يف هرجو ةدعب تبرعاو تحرش ؛ قفشلاب مسقأ الف ©

 طوقس دعب :برفملا يف ىرت يتلا ةرمحلا «قفشلا» و «ةمايقلا» ةروس نم

 ْ . سمشلا

 8 َقُسَواَمَوِزْسْلاَو

 ' . ةفطاع واولاو اهبارعإ برعتو «قفشلا# ىلع واولاب ةفوطعم : امو ليللاو ©

 1 . هتلصهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 | وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قسو ©
 | بوصنم فوذح ريمض لوصوملا ىلا عجارلا دئاعلاو :. مضو عمج امو يا

 1 . هرتسو هعمج امو يا هقسو امو : ريدقتلا هب لوعفم هنال لحملا

 ه© ئماادإارصلاو : را

 . يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ ١: ذا . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 . اذ ناك رمقلاب مسقأ : ريدقتلا «رمقلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم بصن لحم

 ٠ ١ ادب مت يآ ةرشع عبرا ةليل ىوتناو عمتجا اذا يا قسنا

 ظ 2 قطع ا 1
 ' ىلع ينبم عراضم لعف : نبكرت ..مسقلا بارج يف ةعقاو مالا : نيكرتل ©

 كر ا



 هلاصتا نونلا فذح ىلع هئانب ببسو ةسمخلا لاعقالا نم هنال نونلا فذح

 ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعامجلا واوو ةليقفلا ديكوتلا نونب

 «نبكرتلا» ةلمجو . بارعإلا نم اه لح ال نونلاو لعاف عفر لحم يف ةليقشلا

 : ةدشلا يف نلخدتل يا بارعإلا نم امل لحم ال مسقلا باوج اوج

 : قبط نع . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : قيط نع ًاقيط ©

 نم لاح وا . قبطل ًازواجم ًاقبط يا ًاقبطل ةفص بصن لح يف رورجمو راج

 دعب ًالاح يا : ىنعملا قبطل نيزواجم ًاقبط «نبكرتل يا «نبكرتل» يف ريمضلا

 . ةلعبا ىنعمب انه (نع١ و لوهلاو ةدشلا يف اهتحخال ةقباطم ةدحاو لك لاح

 ساو جروءك ودم سب

 © نوي لَ ”؟

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام . ةيفانتسا ءافلا : مهل امف ©

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهذ و رج فرح ماللاو بجعتلاو راكنالا ديفي أدتبم

 . «ام» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج

 . نيمؤم ريغ : ريدقتلا . لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوئمؤي ال ©

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي . اه لمع ال ةيفان :ال

 ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ١  7نوُدْجَمَيال نوف هيلع وفاَدإَو ©*#

 © قلعتم هطرشل ضفاخ نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . ةفطاع واولا : اذاو

 . طرشلا ىنعم نمضتم هباوجب

 لعف : ءىرق . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نآرقلا مهيلع ءىرق «© .

 ريمض « مه ١ و رج فرح : ىلع . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام
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 بئان : .نآرقلا . ءىرقب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف نييئاغلا
 . . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف

 . بارعإلا نم اهل لحم ال مناج ريغ طرش باوج ةلمجلا : نودجحسي اال ©
 داواب نونا توبي يفرم عياستم لك" نودجسي . ال لمع ال ةهفان : ال

 ا اكيد 1

 ' لؤصوم مسا : نيذلا . فانئتسالل هل لمع ال .بارضا فرح : نيذلا لب ©
 ' نم اه لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو أدتبم عفر لحب يف حتفلا ىلع ينبم

 . نيتكاسلا ءاقتلال «لب» رخآ رسكو بارعإلا

 . ليصتم ريس واولاو عاملا واب هاصتالا مضلا ىلع يني ضاس لعف : اورفك ©
 ّْ تايآلا ين نيروكذملا ىلا ةراشا ةلمجللاو ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف
 . ةقباسلا

 . عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عيفرم عراضم لعف : نوبذكي ©
 . «نيذلا» أدعبملا ربخ عفر لحم يف «نوبذكي» ةلمجحو لعاف

 ب 7 لَآ فو

 ميظعتلل .عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتتسا واولا : ملعا لاو ©
 8 فرصلا نم عرنمم هنال نوني لو ةمضلاب عوفرم أدشبلا ربخ : ملعا . .ةمضلاب

 . لعفلا نزوبو - لعفأ - نزو ىلع

 !. يف نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح ءابلا : نوعوي امب ©
 ! عوفرم عراضم لعف : نوعوي ٠ ملعأب قلعتم رورجملاو ٍراجلاو ءابلاب رج لحم
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 ةلص «نوعوي# ةلمجو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 نم نورمضيو مهرودص يف نوعمجي اب يا بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا

 بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو ءاضغبلاو يغبلاو دسحلاو رفكلا
 . هنوعوي اهب : ريدقتلا هب لوعفم هنال لحملا

 هس

 © رلابَسمَيْنيِي < :

 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : رشب . ةيببس ءافلا : مهرشبف ©

 لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 . نيرفاكلاب مكهت ةلمجلا يفو هب

 مهرشبب قلعتم رورجمو راج : ميلأ باذعي ©
 باذعل - تعن  ةفص : ميلأ .

 . ةرسكلاب اهلثم ةروزجم

 لو همس هوت م سس ١ ص س6 رس هل :

 8 بوم رج نم كدياصلااوعَصَوأوَماَءَبَرلكإ

 لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ءاشتسا ةادا : نيذلا الإ ©

 ءصق ةادأ «الإ» نوكت وا (مهرشبا يف «مه2 ريمضلا نم الإب ىنثتسم بصن

 ىلع أدتبم عفر لحم يف «نيذلا» لوصوملا مسالا نوكيو «نكلا ىنعمب ؟رصحل

 نم اهل لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . لصتم ريغ يا عطقنم ءانثتسا هنأ

 . بارعإلا

 لصتم ريمض واولاو ةعامخلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوذمآ ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 . اهبارعإ برعتو «اونما» ىلع واولاب ةفوطعم : تاحلاصلا اولمعو ©

 هنال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاحلاملا

 . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم
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 , رج فرح ماللاو «نيذلا» أدتبما ربخ عفر لح يف ةيمسالا ةلمجلا : رجأ مهل ©
 . مدقم ريخب قلعتم رورجملاو راخجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه١و
 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :'رجأ

 ١ فاضم : نونمم . ةمسفلاب اهلثم ةعوفرم رجأل - تعن - ةفص : نوذمم ريغ ©
 | صوقنم ريغ وا عوطقم ريغ رجأ يا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا
 . مهيلع هب نمي ال يأ ٠ نللا نم هب نونم ريغ دا

 د 2

 د18



 * جوربلا ةروس بارعإ ©

 واوب رورجم هب مسقم : ءامسلا . رج فرح مسقلا واو : واولا : ءامسلاو ©

 مسقلا باوجو . فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو مسقلا

 يأ «دودخألا باحصأ لتق» ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف هلوق هيلع لدي فوذحم

 . نونوعلم مهنإ ءايشألا هدهب مسقأ : ريدقتب

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : جوربلا . ءامسلل - تعن  ةفص : جوربلا تاذ ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 ١ دوام ©
 -تعن  ةفص : دوعوملا «ءامسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : دوعوملا مويلاو ©

 . ةمايقلا موي يأ ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم مويلل ش

 © دوشمورهاشو. +

 ةمالعو اهلثم ةرورجم «ءامسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : دوهشمو دهاشو ©

 . اهبارعا برعتو «دهاش» ىلع واولاب ةفوطعم : دوهشمو . ةرسكلا اهرج

 نم هيف دهشي نم : دهاشلاب دارملاو هيف دوهشمو مويلا كلذ يف دهاشو يأ

 . هبئاجع نم مويلا كلذ يف ام دوهشملابو مهلك قئالخلا
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 ام

 دوو م

 ' بئان : ٍباحصأ . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ليدخل يا لتق
 ' هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : دودخألا . ةمضلاب عوفرم لعاف
 أ ١ دودألا باحصأ نعل يأ . مهيلع ءاعد ؛لتقا ىلاعت هلوق يفو . ةرسكلا
 1 . قشلا وهو : ضرألا يف دخلا يأ

000000 
 دوفوااياذياتلا 6
 برعت : دوقولا تاذ «دودخألا» نم لاتتشا لدب: دوقولا تاذ راثلا ©

 اهبل هب عفتري ام اهل ةميظع ران اهنأب رانلل فصو يأ ؛جوربلا تاذ» بارعا
 1 . سانلا نادبأو ريثكلا بطحلا نم

 ١ ةوفابطعمْدإ 0

 يل لعق قلعت بمن لع يف ةوكسلا طيب ا نا نإ ©
 ش . اهلوح نيدعاق رانلاب اوقدحأ

 ا يمض : مه .ةفاضالاب رج لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : دوعق اهيلع مه ©

 ٠ ريغ : دوعق . ربخلاب قلعتم رورجمو زاج : اهيلع . ًأدتبم عفر لحم يف لصفنم
 نم :راثلا نم وندي ام ىلع ؛اهيلع» ىنعمو نودعاق يأ . ةمضلاب عوفرم «مه»
 1 . دودخألا تافاح

 ١ وم 0 ل 2

 . ,٠ رج فرح : ىلع . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفرطعم ©
 رورجملاوأ راجلاو . .ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبص لوصوم مسا : ام
 ' ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولعفعي . ربخلاب قلعتم
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 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نولعفي# ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصعم

 لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا

 قلعتم رورجمو راج : نينمؤملاب . هنولعفي ام ىلع : ريدقتلا هب لوعفم هنأل

 نم ضرع نونلاو ملاس راكم عج هلل ما ءايلا مسالا رج ةمالعو نولعفيب

 . نودهاش : دوهشو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 و ليس

 * ديف ارزفآ لباب تروق
 لعف : اومقن . ال لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع : واولا : 1

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعابجلا و واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ةمهاو رج فرج : نم . ةقراف فلألاو لعاق

 الإ اوركنأ امو مهنم اوباع امو يأ . اومقنب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب

 . ناييالا

 . بصنو ةيردصم فرح : نأ . ال لمع ال رصح ةادأ : اوئمؤم نآ الإ ©

 ريمض واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : اونمؤي

 ؟نأ» ةلص ؛اونمؤي» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم

 لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «نأاو . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا

 . ناهيالا : ريدقتلا «اومقنا لعفلل هب لوعفم بصن

 زيزعلا . اونمؤيب قلعتم ميظعتلل ورحيو راج : ديمحلا زيزعلا هللاب ©

 . ةرسكلا امهرج ةمالعو نارورجم ةلالجلا ظفلل - ناتعن  ناتفص :ديمحلا

 عمات ل 1 211 3

 دقت ةكرشلا يررتا نادرا ىأا 4

 ةلالحلا ظفلل  تعن ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا ©

 :هدعب ةيمسالا ةلمجلاو . يذلا وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لح يف وأ

 . بارعالا نم امل لحم ال هتلض
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 .هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم ::تاومسلا . ةمضلاب عوفرم
 : . ةرسكلا

 ! اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : هللاو ضرألاو ©
 . ةمضلاب ميظعتلل عرفرم ًادتبم : ةلالجلا ظفل هللاو . ةنفطاع واولاو ةرسكلا

 | هيلا فاضم :: ءيش ا. ديهشب قلعتم رورجمو راج : ديهش ءيش لك ىلع ©

 ا . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : : ديهش . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجج

 . مهزاجم وهو اولعف ام ملع هناحبس هنأ يأ . مهل ديعو ميركلا لوقلا فو
 ' : : . هيلع

 ا م 1 يول ه ندد ٠ ١ هر آآ ف 39 هم اس دو 0 24

 9 فايا

 . "0 مسا بصل لع يف نوكسلا لع

 ش .يرصألا نم اخ لعل لرصيلا ةلس : ةلعفلا ةلمبا : نيذمؤلل اونتف ©
 ' ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اونتف
 بونصنم هب لوعفم : نينمؤملا . ةقراف فلألاو لعاف عفر ل يف لصتم

 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو
 1 ا . درفملا

 أ اهبضن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ؛نينمؤملا» ىلع واولاب ةقوطعم : تائمؤملاو ©
  رانلاب مهوبذع يأ . ماس ثنؤم عمج اهنأل ةحتفبلا نم ًالدب ةرسكلا

 . مهوقرحو وأ مهوقرحأو

 سدس ةشدفال



 : اوبوتي . بلقو مزجو يفن فرح : مل . فطع فرح : اويوتم مل مث ©

 . كلت مهتلعف نم اوبوتي مل مث يأ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 ةيفانثتسا ءافلا 4نا» ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : مثهج باذع مهلف ©

 رج فرح ماللا . طرشلا ىنعم هنمضتم اهنأل «نيذلا» باوج يف ةعقاو وأ
 ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهدو

 رورجم هيلا فاضم «منهجاو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع .مدقم

 . ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 برعتو «منهج باذع مهلا ىلع واولاب ةفوطعم : قيرحلا باذع مهلو 6

 مهل ةميظع ىرخأ ران يهو ةرهاظلا ةرسكلا «قيرحلا» رج ةمالعو « اهبارعا

 . ايندلا يف

 د 0 00

 ع تسر تس نا ١١
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 © ريكا كإ دراما و ها 37 2 3

 ةفوطعم : اولمعو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ةميركلا ةيآلا هذه ©

 لعف : يرجت . هلوسرو هللاب اونمآ يأ . اهبارعا برعتو ةاونمآ» ىلع واولاب

 رورجبو راج : تحت نم . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 «اه»و . اهتحت ةنئاك رامنألا يرجت يأ ةرابعألا» نم لاحب وأ يرجشب قلعتم

 لعاف : رابعألا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . ةمضلاب عوفرم

 وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : زوفلا . باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا

 ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم زوفلل - تعن  ةفص :ريبكلا زوفلا

 . ؟كلذ» ربخ عفر لحم يف ؛ريبكلا زوفلا وه»

 سة*أ)



 ا لم رم

 9 ةيرشل كْيَرشْطَنِ ١
 ,2نا) مسا: . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : كبر شطب نإ ©

 لا «ري امي ةفامالاب دروج هيلا فاضم : كبر ١ ةححشفلاب بوصنم

 ' .ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا ريمض - لصتمريمض فاكلاو فاضم وهو

 . ةمضلاب . عوفرم «نا2 ريخخ : ديدش  ةقلحنملا ديكوتلا مال ماللا : ديدشل ©
 . فتعلاب ذخألا : شطبلاو

 و ممر وو

 2 ذيهو قوْسَوهْمنِإ 7١

 الع ف فلا لع ينبم لصشم ريسغ : وه ناسا بصن لع ف مل

 : ٠ صيصختلاو ديكتلل يأ ؛هنا" يف ريمضلل ديكوت بصن

 ولم ل يصبو هلل بخ مقر لع يف ؛ءولسيا ةلجوأ وه ريد ًااوجا ١

 : نأل ًاراصتخا نيلعفلا لوعفم فذحو . اهبارعا برعتو «ءىدبي# ىلع واولاب
 | ايندلا يف مهب شطبي يأ . هديعيو شطبلا ءىدبي ريدقتلا .. هيلع لدي هلبق ام
 . مهب شطبيل مهأدبا امك مهديعي هنأب ة ةرفكلا دعوأ وأ ةرسخألاو

 ظ © 1رئزانفكأوفو ١
 ىلع يتيم لصفنم عفر ريمض: وه . ةفطاع واولا : دودولا روفغلا وهو ©

 : :ذودولا . ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : روفغلا . أدتبم عفر لحم يف .حتفلا

 ' : ةغلابملا غيص نم ناتملكلاو . ربخ دعب ربخ يأ ةمضلاب عوفرم وهل ٍناث ربخ
 . دولا ريثكلا ةرفغملا ريثكلا يأ لعاف ىنعمب لوعف

 ت7 ا



 ور را
 © ةيجلارراوُد

 ءامسالا نم هنأل واولاب عوفرم ؛وه» أدتبملل رخآ ربخ : ديحملا شرعلا وذ ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : شرعلا . فاضم وهو ةسمخلا

 . ةمضلاب عوفرم وذل - تعن  ةفص : ديجملا . ةرسكلا

 © ديال لكك 7

 ًاظفل دحاو أدتبمل ةددعتملا رابخألا نمسف ةوه# أدتبملل عبار ربخ : امل لاعف ©

 فرح ماللا وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ نوكي وأ . ةمضلاب عوفرم ىنعمو

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسأ «امالو رج

 ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : درب ©
 دئاعلاو . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص « ديري » ةلمحو . وه هريدقت

 امل : ريدقتلا . لحملا بوصنم فولحم ريمض لوصوملا مسالا ىلا  عجارلا -

 . هديري

 2 ا
 © دفاتر كتزك 7

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كاتأ «دق» ىنعمب ماهفتسا فرح : كاتأ له ©

 ىلع يتبم - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 . مدقم هب لوعفم بصن لح يف حتفلا

 رورجم هيلا فاضم : دونجلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : دوئجلا ثيدح ©

 لسرلل دونجلا كلت بيذكت تفرع دق يأ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . مهبيذكتل مهب لزن امو



 ا هت أ

 © دوم نوم 0
 اكلدب ةحتفلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم هدونجلا» نم لدن : دومثو نوعرف ©

 ٠ ةفوطعم : دومث . ةفرعملا/ ةمجعلل فرصلا نم ةعونمم اهنأل ةرسكلا نم

 )ش ..ةليبق مساو ةثنؤمو ةفرعم اهتأل اهبارعا برعتو ؛نوعرف» ىلع دارلاب

 ٠ نك بزسيؤ اوكي 14 . 5 مم وادعي ةعام
 .١ نينكاسلا ءاقتلال هرخخآ رسكو . فانئتسالل بارضا فرخ ؛ نيذلا لب ©

 ؛ةيلعفلا ةلمجلاو . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا
 ا 1 . بارعالا نم اط لحم ال هتلص : هدعب

 ؛ لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم 'ضام لعف : اورفك ©
 ْ . ةقراف فلألاو لعاق عفر لحم يف

 | يف كموق نم اورفك نيذلا يأ . ًادتبملا ربخب قلعتم رورجيو راج : بيذكت يف ©

 ا . مهيلع رداقو مهلاوحأب ملاع هللاو باذعلل' باجيتساو بيذكت

5 02 © 

 , عهرم ادعبم : ةلالجلا ظفل هللا ةفطاع : راولا :: مهئارو نم لاو ©

 , ريض ؛مهاو ربخلاب قلعتم رورجيو راج : ءارو نم ..ةمضلاب ميظعتلل
 وأ نامزلا .يف ةياغلا ءادتبال نم : ليقو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا
 كا ا . ناكملا

 دحخأ هنم تلفي ال يأ : هنوتوفي ال يأ . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : طيحم ©

 كلت نا ل قل



 0 او هيد توه دو دج ل
 دي نارفوهلب ١

 ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض : وه . انه واولا فدارت فطع فرح : وه لب ©

 . هب اوبذك يذلا اذه لب يأ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 نآرقل - تعن - ةفص : ديجم . ةمضلاب عوفرم ؛وه» ربخ : دمحم نآرق ©

 همظن يفو بتكلا يف ةقبطلا ىلاع وأ دجملا يلاع فيرش يأ . ةمضلاب عوفرم

 . اجعإو

 ا
 © مظاخكت عزف ٠١

 ةفص : ظوفحم . نآرقل ةيناث ةفصب قلعتم رورجم راج : ظوفحم حول يف«

 نيطايشلا لوصو نم ظوفحم يأ . ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم حولل  تعن

 . هيلإ

 دلع دع د

 س46



 ١ قراطاووهَتلَو ©
 © رج فرح مسنفلا واو واولا : قراطلاو عامسلاو ٠ هب مسقم ميسا : ءامسلا

 فوذخم لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا هرج ةمالعو مسقلا واوب رورجم
 مث ؛ءابلا» رجلا فرح نع ضوع انه واولاو فلح فلح أوامسقأ :© دقت

 ةفوطعم : قراطلاو . موهشم يملا نال ًاصتنخا ةفلحأ» ةملك تطقسا

 يآلا يا قراطلا مجنلا وه «قراطلا» و اهبارعا برعتو «ءامسلا» ىلع واولاب

 اليل . ٍ :

 © ٌقراطمَكِبردََو "
 . ؛ةقاحلا» ةروس نم ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 © قالا * ا 0000

 'ةفض وا ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف «قراطلا» هنم لدبملا نم لدب : بقاثلا مجنلا ©
 !ةفص : بقاثلا . وه هريدقت فودذحم أدتبم ربخ نوكي نأ زوجيو هل - تعن

 'ال ةيمسالا ةلمجلاو ًاضيا ةمضلاب ةعوفرم ءىضملا مجنلا يا مجنلل - تعن -
 ١ بقاثلا مجنلاب «قراطلا» رسف يا . ةيريسفت اهنال بارعالا نم اهل لحم

 سقت كال



 © ظاه 0 يسرحنإ :
 ديفتو هل ةلصومو مسقلا باوج يهو ةيفانلا «ام) ىنعمب : سفن لك نإ ©

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : سفن . ةمضلاب عوفرم أدتبم : لك . ٍديكوتلا
 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 راج : اهيلع . ةددشم اهنال «الإ» ىنعمب ءانثتسا فرح : ظفاح اهيلع امل ©

 ةمضلاب عوفرم «لك" أدتبملا ربخ نميهم يا : ظفاح . ربخلاب قلعتم رورجمو
 امم اضوع اهربخ يف ماللا تلخد ةلمهم ةديدشلا نم ةففخم انه «نا» نوكت وأ

 اهربخخ مزلت ماللاو هيوبيس دنع ةلماع ريغ : نأ : ليقو . ديدشتلا نم فذح

 ىنعمب ماللاو ةيفانلا «نا» يه ةففخملا نويفوكلا لاقو ةيفانلا ناب سبلت العل

 . كلذ يف نويرصبلا مهفلاخو «لإ»

 59 دف 0

 لصالاو رمالا مال ماللاو فائثتسا وا فطع فرح ءافلا : ناسنالا رظنيلف ©

 ماللاب موزجم عراضم لعف : رظني ' ءافلاب اهاصتال افيفخت تنكساو اهرسك

 : ناسنالا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرحو هرخخآ نوكس همزج ةمالعو
 . ةمضلاب عوفزم لعاف

 نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا اأم» و رج فرح «نم» نم ةبكرم : قلخ مم ©

 قلخب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف اهفذح لبق فلالا ىلع ردقملا
 . رج فرحب ترج اهنال اما نم فلالا تفذحو ميملا يف نونلا تمغداو

 ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : قلخ
 . قلخ ءيش يأ نم يأ وه هريدقت ًاناوج هيف رتسم

 © قادوا 7”
 . قلخب قلعتم رورجمو راج : ءام نم . تبرعا : قفاد عام نم قلخ ©



 عافدناب بصنم ءام نم يا ةرسكلاب اهلثم ةرورجم ءامل_.تجن  ةفص : قفاد

 ةيريسفت «قلخ» ةلمجو . ةدشب بوبصم يا قوفرم ىنعمب عفد هيف بص يا
 . اهل ل ال

 ع يا

 © ِبَراكِلَص ع 7
 وق ا

 : . ءامل ةيناث ةفص رج لحم يف «جرخي» ةلمجو وه

 هيلا فاضم.: بلصلا . جرخسي قلعتم رورجيو راج : !بلصلا نبب نم ©

 ا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب

 نيب نم يا ةرسكلاب اهلثم ةرورجم :بلصلا# ىلع واولاب ةفرطعم : بئارتلاو ©

 ؟نما و ةدالقلا نوكت ثيح ردصلا ماظع يهو ةأرملا بئارتو لجرلا بلص

 . ةياغلا ءادتبال

 نر 1ك 2 "

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكرتفإ بضن فرح : هنا ©

 هيلع «قلخ# ةلالدل هناحبس قلاخلا ىلع دوعي ريمضلاو «نا مسا بصن لحم

 . ةفطن نم ءادتبا ناسنالا قلخ يذلا كلذ نا يأ

 رسكلا ىلع ينبع لصتم ريمض هاو ربخاب قلعتم رورجو راج : هعجر ىلع ©

 . هتداعا ىلع يأ ةفاضالاب رج لحم يف

 نبل يا:ةمضلاب عوفرم ؛نا» ربخ : رداق .ةقلحزملا  ديكونتلا مال ماللا : رداقل ©

 : . هلع رجعي ال ةرذقلا

 رس

 ظ « دارت ارا (
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 ؟هعجر» يف ريمضلا لعج ةلاح يف اذه ةيلاتلا ةيآلا يف (رصان» هرسفي رمضم

 .... بلصلا نم هجرخم ىلا هعجري يا ءاملل

 ينبم عراضم لعف يهو ةفاضالاب رج لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : رئارسلا ىلبت ©

 لعاف بئان : رئارسلا . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجسملل

 دئاقعلا نم بولقلا يف رسأ ام وا رئامضلا ربتخت موي يا ةمضلاب عوفرم

 . لامعالا نم يفخأ امو تاينلاو

 ٠١ رياك واق ©
 . ال لمع ال ةيفان : ام . باوجو فطع فرح ءافلا : ةوق نم هل امف ©

 ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح : نم . مدقم ريخب قلعتم رورجو راج :هل

 ناسنالل ايف يا رخؤم أدتبم هنال ًالحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا : ةوق . يفنلا

 . ةياغلا ءادتبال رج فرح «نم» و اهب عئتمي هسفن يف ةعنم نم

 : رصان . يفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز ةيفان : ال . ةفطاع واولا : رصان الو ©

 يا هللا باذع نم هعنمي عنام الو يا اهبارعا برعتو «ةوقا ىلع ةف ةفوطعم

 . «سيلا ىنعمب ةيفان «نم# نوكت وا هنم هرصني

 ١ ختانترتتاو ©
 - ةفص : تاذ . ىلوالا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : عجرلا تاذ ا مسسلاو ©

 هيلا فاضم : عجرلا . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ءاهسلل -

 تاذ هانعم ةيآلا ينو رطملا تاذ يا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحب

 . «عجر9 ردصمب ةيمست اعجر رطملا يمس . عفتلا

 ١" عضله ©
 عدصتي ام ؛عدصلا» و .اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 . تابنلا نم ضرألا نع
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 ٠ لص ٌلوَتْلْكَنِإ ©
 لصقم ريمض آرقلا ىلع دوعي ءاملاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فزح : هذا ©

 نم اهزيح يف امو «نإ» نم ةلمسجلاو «نا» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 0 . بارعالا نم اه لحم ال مسقلا باوج اهربخو اهمسا

 عوفر «نا» ربت : لوق . ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : لصف لوقل ©
 لصف وذ يا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم لوقل - تعن  ةفص : لصف . ةمضلاب
 . لطابلاو قحلا نيب لصاف يا

 ظ 25 ١ ٍلْرُفَبَوفاَمَو :١ ' قه لة ماسك
 زاجملا لهأ دنع «سيل» ةلزنمب ةيفان : ام . فطع فرح واولا : وه امو ©

 يف حتا لع ينبع لص ريمسغ وها و مي ين دنع ف لص ال ةجفان
 . ةينأثلا ةغللا ىلع أدتبمو ىلوالا ةغللا ىلع «ام» مسا عفر لح

 كاع بوصنم اظفل ءابلاب رورجم مسا : لزحلا . دثأت رج فرح ءابلا : لزهلاب ©
 ةردقم ةحتف هعفر وا هبصن ةمالعو اوها ربخ هلال الحم عيفرمو «أم# ربخ هنال

 رجا فرح ةكرحب حملا لاغتشا امثزوهلظ نم عنم هربخآ ىلع ةردقم ةمسخ

 . هيف ةداوه ال هلك دج هنأ يا دئازلا

 ل 20 0 1 ١

 بمن لع يف يتلا ريض ؟مه و لعلب هش كو بص فرح ف
 ش : . ةكمم لهأ يا «نا) مسا

 ايغس لعق يدهن بخ ف لع ف يعش ةم ًاديك ١ نوديكي ©
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 لاطبإ يف دياكملا نولمعي يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  ردصم - قلطم

 . قحلا رون ءافطإو هللا رمأ

 ١ ديكس ديكو |

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ديكأ . ةفطاع والا : ًاديك ديكأو ©

 ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ًاديك . انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 ٠١ اود مدرك ©
 © يذلا نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لهم . بيبستلل ةيفانثتسا ءافلا : لهمف

 ١ تنا هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح .

 © نونلاو ملاس ركذم عمج - هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيرفاكلا

 درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع .

 © و رهاظلا نوكسلا لعفلا ءانب ةمالعو ؟لهم» بارعا برعت : ًادبور مهلهمأ

 نيظفللا نيب فلامو رركو هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مهلا

 ةفص : ًاديور . «لهم# لعفلل ديكأت يهو ريبصتتاو هنم نيكستلا ةدايزل
 ريدقتلاو - قلطملا لوعفملا - ردصملا لوعفم لحم تلح حتفلاب ةبوصنم :

 ١ ًاريسي ًالاهما يا ًاديور ًالهم مهلهمأ .
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 ١ 1سم 2
 © نينكاسلا ءاقدلال رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : حبس

 . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو

 هيلا فاضم. : كبر « ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : كير مسا ©

 - لصتمريمض فاكلاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب

 . ةفاضالاب زج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض

 ىلع ةردقلا ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم مسالا وأ بولل - تعن - ةفص : ىلعألا ©

 زهاقلا . يناعملا نم حصي ال اع كبر مسا نو سدنق يأ رذعشلل فلألا

 ا . ايش لك ىلع ردتقلا

 ها ١ يري
 5 - كتيب

 - فوصوملل ةيناث - فص رص ىلع يف نوكملا ىلع ينجم لوصرم مسا : يذلا ©
 يف ةفوصوم ةفصلا نأل ىلعألل ةفص نوكت نأ زوجيو هنم - لدبي وأ - كب

 ٠ .' بارعالا نم اه لحم ال ةتلص : هدغب ةلمحلاو . ىلا

 ًازاوج: هيف رتتسم زيمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لغف : ىوسف قلخ ©
 .:هقلخ ىؤسف ءيش لك قلخ يأ اراصتخا لوعفملا فذحو . وه هريدقت

 لعفلا ءانب ةمالعو . اهبارعا برعتو «قلخ١ ىلع ءافلاب ةبفوطعم : ىوسف
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا
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 ٠ فكيف وزاو ©

 ناويح لكل ردق يأ . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 . هب عافتنالا هجو هفرعو هيلا هادهف هحلصي ام

 «* قولك ملعَرل
 مئاهبلا هاعرت ام ضرألا نم جرخأ يأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 . ىعرملا تبنأ : ىنعمب وأ هلكأتو

 ٠ قلاع ©
 «هلعج» يفءالاو ابارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع ءافلاب ةفوطعم ©

 لوعفم «ءاثغاو . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتمريمض
 اهبصن ةمالغو ةبوصنم  تعن  ةفص : ئوحأ . ةحتفلاب بوصنم نا هب
 هترضخ دعب هلعجف ىعرملا تنبأ يأ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا

 : ىعرملا نم ًالاح ؛ىوحأ» نوكي نأ زوجيو . دوسأ اميشه وأ ًانيرد هفيفرو
 . ًاسباي يأ ءاثغ هلعجف يرلاو ةرضخلا ةدش نم دوسأ ىوحأ هجرخأ يأ

 ىعرملا جورخ نيب ريثكلا لصافلا عم «مثا عقوم تعقو (هلعجف» يف ءافلاو

 , ءاثغ هلعجو

 ١ ختي كيرمَس ©
 لعف : ككترقن . بيرقلل فيوست لابقتسا فرح : نيسلا : كئرقتس ©

 فاكلاو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا ريمض - لصتم ريمض
 . نآرقلا دمحم اي كئرقنس يأ مولعم هنأل ًاراصتخا يناثلا لوعفملا فذحو.لوأ
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 ٠ هظفحيف يحولا نم ليربج هيلع أرقي ام يأ

 «سيل» ىنعمب . امل لمع ال ةيفان : ال . ةيفانثتسا : ءافلا : ىسشت الف ©

 نب لب عي فلا له عل دلع عضم لعب : ىسنت

 ريمض لعافلاو اهلبق ام حاتفناو اهكرحتت ًافلأ ءايلا تبلقف يبست لصألاو

 لدي هلبقام نأل ًاراصتخا لوعفملا فذحو . تنأ هيردقت ًابوجو هيف رتتسم
  يهنلا  ربمألا مال ماللا : ليقو . كيلع أرقي ام ىسنُب الف يأ . هيلع

 لفغت الف ىتعمب - ةيالا سأر يأ  ةلصافلل ةديزم فلألاو اهب موزجم لعفلاو

 ١ . هاسنتف هريركتو هتءارق

 » خف ل امش
 ىلع ْينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : ام . ءانتسا ةادأ : هللا ءاش ام الإ ©

 ! حتفلا ىلع ئنبم ضاُم لعف : ءاش . الإب ىنفتسم بصن لحم يف نوكسلا
 فذحللا ريثك وهو «ءاش) لوعفم فذحو ةمفلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :: هللا

 فرب هكيستي نأ هللا ءاش ام الإ يأ . هيلع هلبق ام ةلالدل «ءاش» دعب نآرقلا يف

 ' 1١ ةحلصملل هتوالت

 لصتم'ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : .رهجلا ملعي هنإ ©
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعي «نا' مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم

 ببوضنم هب لوعفم : رهجلا . وه هريدقت ًازارج هيف رتتسمم ريمض لعافلاو
 مدعي امو «نا) ربخ عفر لحم يفارهجلا ملعي» ةلمحو . ةحشفلا هبصن ةمالعو

 . بارعالا نم اه لج ال ةيضارتعا ةلمج

 لع يف نوكتسلا لع ينبم لوصوم مسا : ام . ةنفطاع راولا : ىفخي امو ©

 اهعفر ةمالعو «ملعي» بارعا برعت : ىفخي «رهجلا» لع فوطعم بصن
 امل لحم ال لوصؤوملا ةلص !ىفخي» ةلمجو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا

 امو لاعفألاو لاوقألا نم نلعي امو ناسنالا رسي ام ملعي أ . بارعالا نم

 . مكلاوحأ نم نطب امو رهظ
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 4 ا هر

 .٠ اهبارعا برعتو «كترقن» ىلع واولاب ةفوطعم : ىرسميلل كرسيتو .

 ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو كرسينب قلعتم رورجمو راج : ىرسيلل

 يحولا ظفح يأ : رسدأو لهسأ يه يتلا ةقيرطلل كقفوني يأ رذععلا فلأل

 عئارشلا رسي يأ يه يتلا ةحمسلا ةعيرشلل ليقو

 © يضئ نإ
 رمأ لعف : ركذ . مدقملا طرشلا باوج يف ةعقاو وأ . ةيفانئتسا ءافلا : ركذف ©

 فذحو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم

 . نآرقلاب ركذف وأ سانلا ركذف يأ ًاراصتخا :لوعفملا

 لبقتسملا ىنعم يف وهو ضام لعف : تعفن . مناج طرش فرح : تعفن نإ ©

 ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو نإب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم

 يأ . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرح

 . ركذف ىركذلا تعفن نا : ريدقتلا . اهريخأتو ةيالا ميدقت ىنعم يف نكمي

 . (دق» ىنعمب انه «نا» نوكت وأ

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىركذلا ©

 ٠ قفوشلديس ©
 © ركذتي هلصأ : ركذي . لبقتسملا يف ديكأتلل فيوست فرح نيسلا : نم ركذيس

 لوصوم مسا : نم . ةمضلاب عقرم عراضم لعف وهو ًافيفخت ءاتلا تفذح

 . لعاف عفر ل يف نوكسلا ىلع ينبم

 لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمنفلاب عوفرم عراضم لعف : ىشخي ©
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 ىشخي نم يأ ًاراصتخا لوعفملا فذحو . وه هيردقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض

 ..بارغالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «ىشخي)» ةلمحو ةبقاعلا ءوسو هللا

 هيت تم وس
 0 قال اهّبَجَِو ١١

 ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اهاو . اهبارعا برعتو (ركذي» ىلع واولاب ةفوطعم ©
 ةمضلاب عوفرم لعاف : ىقشألا . مدقم هب لوعفم بن لخم يف نوكسلا

 نم يقضأ ل رذاكلا ىركنلا بجنيو يأ . رئمتلل فلألا لع نقلل

 . قسافلا

 # نك 1
 ! . ىقشألل ب تعن  ةفص عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا ©

 يهو 'بازعالا نم اهل لحت ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : راثلا ىلصي ©
 رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عياضم لعف

 ١١ ةحبتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : رانلا . وه هريدقت ًاناوج هيف

 : . . منهج يأ ىربكلا رانلا لخديس يذلا يأ

 ىلع ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم راثأل - تعن - ةفص : . : ىريكلا ©

 نب 251117

 لاو ةيحا ب عجلان يخارتلل فطع فرح : هدد

 . اه. لمع ال ةيفان : 0

 هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :

 1. حيرتسيف تومي ال يأ . تومي الب قلعتم رورجمو راج : اهيف وه وه

 . لعفلا عفر ةمالعو اهيارعا برعتو «توصي الا ىلع واولاب ةقوطعم : ايحب الو ©
 , ةعفنت ةبيط ةايح ايحي الو يأ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا

 -ةا5



1 1010000 
 © اكَرتْمْْفدَ ١

 دق يأ حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : حلفأ . قيقحت فرح : نم حلفأ دق ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم .زاف :

 ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىكزت ©

 نم احل لحم ال لوصوملا ةلص (ىكزت» ةلمجو وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم
 . ةالصلل وأ كرشلا نم رهظت نم يأ . بارعالا

  1١سفر داكن 5

 ءانب ةمالعو اهبارعا برعتو «ىكزت» ىلع واولاب ةفوطعم : همر مسا ركذو ©
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مسا . ةرهاظلا ةحتفلا لعفلا

 ءاهلاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : هبر

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
 لوعفملا فذحو «ىكزت» بارعا برعت : ىلص . ةفطاع ءافلا : ىلصف ©

 . سمخلا تاولصلا ىلصف يأ ًاراصتحتا

 ط ما سر م 0 ا

 ١ ١ هدا هو اَنورْيْوَتْل ©*#
 عوفرم عراضم لعف : نورثؤت . فانئتسالل بارضا فرح : نورثؤت لب ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 ةفص : ايندلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بيصنم هب لوعفم : ايئدلا ةايحلا ©

 يأ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةايحلل - تعن -

 «لب» نوكت نأ زوجيو . هب نوحلفت ام نولعفت الف ةلجاعلا ةايحلا نوراتخت

 بة االا
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 7و١ 717 | ©

 . ةملغلاب عيفرم ادعم : ةرمخآلا ٠ ةفطانع واولا : ىقبأو ريخ ةرخآلاو ©

 هريخ» ىلع ؤاولاب ةفوطعم : ىقباو . ةمضلاب عوفرم أدعبملا ربخ : ريخ
 . هدأت معنأو لضفأ يأ رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب اهلثم ة ةعوفرم

 © لزلآزشا لازعَت

 ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . لعفلاب هبشم ديكوتو بضن فرح : : اذه 9

 : :«ىقبأ ىلا حلفأ دق» هلوق ىلا ةراشالاو «نا» مسا بصن لح يف نوكسلا

 زورجيو راج : فحصلا يف .ديكوتلا مال ماللا : ىلوألا فحصلا يفل ©
 ةمالغعو اهلثم ةرورجم فخصلل - تعن  ةفص : ىلوألا «نا» ربخب قلعتم
 .. ىلوألا فحصلا يف دراو مالكلا اذه ىنعم نا يأ . ةرسكلا اهرج

 لسوف

 هرج ةمالعو ةرورجم «فحصلا» هنم لدبملا نم لدب : : ميفاربا فحل فحص «©

 الدب :ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم : ميهاربأ ٠ ةرسكلا

 . ةمجعلل فرصلا نم عونم هنأل ةرسكلا نم

 لعاةكرحلا رهظت نلو . هيارعا برعيو «ميهاربا ىلع فوطعم : ىسومو ©

 0 ا . رذعتلل ةرخآ

2 2 
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 *# ةيشاغلا ةروس بارعإ #

 ياس ا نس تاس

 © ةيفئاديرع كئْرَع ١
 وا ةمايقلا «ةيشاغلا» و . ةرشع ةعباسلا ةميركلا ةيآلا «جوربلا» ةروس يف تبرعا ©:

 . ... كاتأ دق يأ «دق» ىنعمب وهو ماهفتسا ظفل هظفل «له» ليقو رانلا

 الماس اج. ديوو وو 3
 89 هعئحر بل موجو 1

 ذا موي يا «ةمايقلا» ةروس نم نيرشعلاو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 . ةليلذ ةمايقلا موي هوجو يا «هوجو) ربخ «ةعشاخ) و تيشغ

 © ص كفا ©

 ناربخخ امه وا ةمضلاب ناتعوفرم ةعشاخل  ناتعن  ناتفص : ةيصان ةلماع ©
 - بصنت المع رانلا يف لمعت يا ربخ دعب ربخ يا . هوجول ثلاثو ناث
 ., هلم  ابعتت

 تت :

 25 ةياحارانلص
 ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عاضم لعف : ىلصت ©

 ةفص عفر لحم يف «ىلصت» ةلمجو . لخدت يا يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 . تفصو نا دعب ًالاح بصن لحم يف نوكت نا زوجيو هوجول ىرمخا
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 ةفض : ةيماح . ةحتفلا هبصن ةمالعو .بوصنم هب لوعفلم : ةيماح ًاران ©

 ٠ ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًانل - تعن

 © يقررون
 رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عرفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىقست ©

 ' . برشت يأ يه هريدقت ازاوج رتتسم ريخض لعافلا بئانو

 نيعل تن  ةفص : ةيثآ . ىقستي قلعتم رورجمو راج : ةينآ نيع نم ©

 ْ . رحلا يف ةيهانتم نيع نم يا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 ١ نكربت ةدنارإ *
 ,رج .فرح ماللاو «ناك١ تاوخخا نم صقان ضام لعف : ماعط مهل سيل ©

 «سيلا ربخب قاعتم رورجملاو راجلاو ل ورم ل اهلا اعل. د
 ا . ةمضلاب عوفرم رخؤملا اهملسا : ماعط . مدقملا

 ؛ عير نم . - ةقلم -اه لمع ال يضلا ديف ءانسا ادا : عيرض نم الإ ©

 ,نم :سنج «عيرضلا# و . هل ةقوذحم ةفضب وا ماعطب قلعتم رورجمو راج
 . لتاق مس وهو لبإلا هتماحت سبي اذاف ًابطر ماد ام:لبالا هاعرت كوشلا

 لي 23و

 | 38 عجيرتوالكو 2 37
 لما ةيضلاب عوفرم عراتم لعف + نمسي . اه لمع ةينان : نمي ال ©

 ةفص عفر لحم يف «نمسي ال) ةلمجو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 ,هنال ًااصتنخا لعفلا لوعفم فذحو عيرضل ةفص رج لحم يف وا ماعطل

 1 / ٠ ماسجألا وا لبإلا نمسي ال يا .عولعم

 نم .نغم الو نمسم ريغ يا . ينغي الب قلعتم :رورجمو راج :.عوج نم

 كلا دوو لالا



 ىلع ةردقملا ةمضلا 1ينغي) لعفلا عفر ةمالعو نوطبلا عبشي ال يا .عوج

 . لقلل ايلا

 ١ ةيايبكابف ©
 . ةمعنتم وا نسحو ةجهب تاذ يا . ةيناثلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 ا ةَيِضاَراََسَ 04

 يم لصتم يع ةامار . ةيضارب قلتم رورو راج ؛ ياو اه فس
 يف اهلمع باوث وا ةماركب : ريدقتلا ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع
 هنم لدبملا نم لدب : ةيضار . ًادئاز رج فرح ماللا نوكت وا .ايندلا

 ةيضار يه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ نوكت نا زوجيو ةمضلاب عوفرم «ةمعان»

 ًاريبخ عفر لحم يف ؛اهيعسل» رورجملاو راجلاو . رخخؤم أدتبم نوكت نا زوجيو

 . برعأو بوصأ لوالا هجولاو . ًامدقم

 ٠ رياَددعِف ©
 - ةفص : ةيلاع . هوجول ناث ربخب قلعتم رورجبو راج : ةيلاع ةنج يف ©:

 راجلا قلعتي نا زوجيو ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةنجل -تعن

 - ناتسب - ةنج يف رقتست يا (هزجو» نم ةفوذحم لاحب ؛ةنج يفا .رورجملاو
 . رادقملا وا ناكملا ةيلاع

 ١ ةيليستل ©
 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : عمست ٠ اهل لمع ال ةيفان : 5300

 رخآ ربخ عفر لح يف «عمست ال١ ةلمجو يه هريدقت ًازوج رتتسم ريمض

 ريمض يأ بطاخملل لعفلا لعاف نوكي وا اهنم لاح بصن لح ين وأ هوجول

 تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم
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 بوبعتم هب لوعفم : يقل عمست الب قلعتم رورجبو راج : ةيغال اهيف ©

 اوقت يا رغلت ًاسفن وا وغل تاذ ةملك وا وغلا يا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . ميكح ريغ ًالوق

1 
 اريخؤم ديم : نيع . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : .ةيراج نيع اهيف ©

 :يا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم نيعل  تعن  ةفص : ةيراج . ةمضلاب عوفرم
 . ةرثكلا ةياغ يف انويع

 هه ةكترلا ١

 :كمبسلا وا ردقلا -رادقملا ةعوفرم يأ .. ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 . ميعنلاو كلملا نم هبر هلوخ ام نمؤملا ىريل

 ا وو 5

 24 وو اواو ١

 'ىلع ةعوضوم يأ . اهبارنعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 ش . برشلل ةدعم نويعلا تافاح

 © ةكلْضذإتط
 9 دناسم  دئاسوو يأ .اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 ا 1 . «لعاقم نزو لع اهال فرصلا نم ةضرنغ ةسلكلا

 ١1 كو اردو ررو 5 ّْ

 :ةرخخاف طسبو يأ . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 : . ةبيرز عمج يهو قيقر لمح امل ةظوسبم سفانط ليقو

 دلة 75



 ٠١ كر تيكر ظَبكا «
 - ةدئاز ءافلاو ماهفتسا ظفل يف خيبوتو بيجعت فلأ فلالا : نورظني الفأ ©

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نورظني . ال لمع ال ةيفان : ال .  ةينييزت

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 ينبم ماهفتسا مسا : فيك . نورظنيب قلعتم رورجمو راج : فيك لبإلا ىلا ©

 يأ . لاهجلا «لبإلا» و «تقلخت» هيف لماعلاو لاح بصن لحم يف حتفلا ىلع

 . رابتعالا رظن لبإلا ىلا نورظني الفأ
 ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو لوهجملل ينبم حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تقلخ ©

 . يه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو بارعالا نم امل لحم ال

 © تفكر 4
 ىدملا ديعب ًاعفر يأ . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 هل هذ

 ْيِصَفِكلاَيلِإَو ١

 يهف ًاتباث ًابصن يأ . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 ٠ تطاتكرشلالاو ©

 . تطسب فيك يأ . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 3 ور



 ١ كارت 121 8
 'ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : ركذ . ةيفانثتسا ءافلا :. ركذف ©

 يا .. مولعم هنال ًاراصتخا لوعفملا فذحو تنا هريدقت ًايوجو هيف رتتسم
 : . نوركذي الو نورظني ال مهنا |كنمهي الو مهركذف

 .لع ينيم لصفنم عقب ريمصف : كنأ ةفوفكمو ةفناك: ركذم تنأ امنإ ©

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ركذم . أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 00 فك ليم 1
 كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقانأ ضام لعف : تسل ©

 مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءانلاو
 . «سيلا

 :راججلاو . ىلعب رج لح يف نيبئاغلا ريمض ؛مهدو رج فرح :رطيصمب مهيلع ©

 ١ : رطيسم ., دئاز رج فرح ءابلا : رطيصمب . «سيل» ربخب قلعتم رورجملاو

 ..طلستمب مهيلع تسل يا «سيلا ربخ هنال ٌداحب بوضنم ًاظفل رورجم مسا

 00 هج كورلا 7١
 ! بضن لحن يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ءانثتسا ةادا : نم الإ ©

 . ىلوت نم نكلو مهيلع لوتسمب تسل يا عطقنم ءانثتسا وهو الإب.ىنفتسم
 عطقنا نم الإ ركذف يأ مهركذف هلوق نم ًالصتتم ء ءانثجسا نوكي نا زوجيو

 ْ . ىلوتو هنايإ نم كعمط

 , لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا لع ينبم ضام لعف : رفكو ىلوت ©
 اه لحم الأ لوصوملا ةلص «ىلوت» ةلمجو . وه هريدقت:ًاناوج هيف رتتسم ريهض

 , ةمالعو اهبارعا برعتو 4ىلوت» ىلع واولاب ةفوطعم .: رفكو . بارعالا نم
 ,'باذعلا قحتساف رفكو ضرعا نم يا ةرهاظلا ةحتفلا لعفلا ءانب
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 « نخل با

 رهقلاو ةيالولا هلل ناف يا رمضم ىلع ةفطاع وا ةيفانعيسا ءافلا : هللا هبذعيف 6.

 ءاطلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هبذعي . هبذعيف هالوتي يا هبذعي وهف

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ريكألا باذعلا ©

 منهج باذع وه يذلا يا ةمضلاب ةعوفرم باذعلل  تعن  ةفص : ريكألا

 ةيئاث هب ًالوعفم باذعلا» نوكت وا

 © مهبل 0
 ريمض «انا و رج فرح : ىلا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : انيلإ نإ ©

 يف «ةلمجلا هبش» رورجملاو راجلاو . ىلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 . مدقملا «نا» ربخ عفر لحم

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مها» و ةحتفلاب بوصنم رخؤم «نا» مسا : مهيابإ ©

 يف ديدشت - فزظلا  رورجملاو راجلا ميدقت ينو . مهعوجر يا ةفاضالاب

 . ديعولا

 ل مهنا العن 9”
 ىلع ةلالدلا «مث» ىنعمو .اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع مثب ةفوطعم © '

 . مهرفك ىلع مهباسح يا باذعلا بجوم هنأل بايإلا نم دشأ باسحلا نأ
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 ظ © يلو ١
 ' مسقلا واوب رورجم هب مسقم : رجفلا . رج فرح مسقلا واو واولا : رجفلاو © ١

 مسقأ يا فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا هرج ةمالعو
 035 رجفلا قحو وا رجفلا برو : ريدقتلا نوكي وا واولاب ءابلا تلدباو رجفلاب

 ١ شعل ©*«

 © اهزج ةمالعو اهلثم ةرورجن «رجفلا» ىلع واولاب ةفرطعم : رشع لايلو

 عونم هنال' ختفلاب «يلايل» لصالا نالو اهقذح لبق ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلا !

 اهب نيونتلا نضوعو اهلقثل ةرسكلا نع ةبئانلا ةحتنفلا ترصتخاف فرصلا نم '
 ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم لايلل - ثعن  ةفص : رشع . فذح :

 ةصوصخم لايل اهنال (رشع لايل» تنونو ةجحلا يذ شع يهو . ةنونملا '
 .' نيكرشملا نبذعتل : ريدقتلا فوذحم مسقلا باوجو اهريغل تسيل ةليضفب

 :١" ِرْمواوَْشلَو ©
 © اهزج ةمالعو اهلثم ةرورجم ؛رجفلا» ىلع واولاب ةقوطعم : رقولاو ةشلاو .

' 
 مويو يا اهبارعا برعتو «عفشلا» ىلع واولاب ةفوطعم:: رتولاو . ة يلا

 ' . ةفرع مويو رحنلا

 سل ة55-



 الس سا 0 ةليصرر

 © رسل :
 نامز فرظ : اذا . اهبارعا برعتو «رجفلا» ىلع واولاب ةفوطعم : اذإ ليللاو ©

 : ريدقتلا . ليللا نم ةفوذحم لاحب قلعتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . يرسي اذا ًانثاك ليللاب مسقأ

 ًاطخ ةفوذحملا ءايلا ىلع لقثلل ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رعي ©

 ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلاد ةرسكلاو اهلبق ىتلا تايآلا سوؤر هباشتلو ًاراصتمخاو

 دعب لبقي وا هيف يرسي يا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . راهتلا

 0005 سس د :

 ٠ جو ءمكلؤزَع ©
 :اذ . رج فرح : يف . بارعالا نم هل لحم ال ماهفتسا فرح : كلذ ىف له ©:

 فرح فاكلاو دعبلل ماللاو يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 . مدقم ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو . باطخ

 ءايشالا هذه نم هب تمسقا اهيف له يا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : مسق ©

 ءايلا هرج ةمالعو ماللاب رورجم مسا : يذ . رج فرح ماللا : رجح يذل ©
 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : رجح . فاضم وهو ةسمخلا ءاسالا نم هنال

 . لقع بحاصل يا ةرسكلا هرج ةمالعو

 هل رم ا رت ب

 دامك تحتل ؟
 مزجو يفن فرح : ل . خيبوتلا ىنعمب ًاظفل ماهفتسا فلأ فلألا : رت ملأ ©

 ةلعلا فرح هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : رت . بلقو

 لة 597



 ؛ تفذح «ىأرت» لعفلا لصأو . تنأ هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 / ىرج مالكلا نال عمسي موري مل نم بطاخملا نوكي نا زوجيو ًافيفخت ةزمهلا

 .ًالوج ًازتسم ًايمض لعافلا نوكي ةلاحخلا هذه يفو بيجعتلا يف لثما ىرجم

 1 . ربخت ملأ وأ ملعت ملأ يا وه هريدقت

 وه ليقو ٠ لاح بصت لح يف حتفلا لع ينبم ماهفتسا مسا : لعف فيك ©
 حتفلا ىلع 'ينبم ضام لعف : لعف . ٍبرعأ لوالا هجولاو لاح ال هب لؤعفم

 : . هب لوعفم بصن لحم يف ةيماهفتسالا ةلمجلاو

 ا بطاخملا يمض - لصتم ريمسغ فاكلاو ةسفلاب عوفرس لعاش ١ داعي .كير ©

 . لعفب قلعتم رورجمو راج : داعب . ةفاضالاب رج لحم. يف حتفلا ىلع ينبم
 ' . بألا مسا هثال. «داع» فرصو

 ٠ ِداَمحاِتاَدَمَرِإ © 00
 © رورجم مرإ لهأ هريدقت ردقم فاضمل هيلا فاضم وهو داعل نايب فطع : مرإ .

 | فيرعتلل فرصلا نم عينم هقال : ةربكلا نم ًالدب ةحشفلا هرج ةمالعو

 . ةأكلا اهرج ةمالصر اهلثم ةيورجم ميال - تعن - ةفص : دامعلا تاز ©

 | وأ ةعفرلا تاذ يا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : دايعلا

 : . دابعلا تاذ مالعا لما داعبأ وا عيفرلا دامعلا تاذ

 0 م مالا 1

 . ةمجلاو مل ةياث ةفص رج لع يف نركسلا ىلع يثبم لوصوم مسا : يتلا ©

 ْ . اهل لحم ال هتلص هدعب

 | كوهجملل ينبم عياضم لمف : قلخي . بلقو مزجو يفن فرح : قلخي مل»
 ا . نوكسلا همزيج ةمالعو ملب موزجم

 كم



 ىلع ينبم لصتم ريمض هاه» و ةمضلاب عرفرم لعاف بئان : داليلا ف اهلثم ©

 . نادلبلا يف داع لثم هللا قلخي مل يأ

 20 5 رص

 © داو بضل اوان د ومكَو 4
 ًالدب ةحتفلا اهرج ةمالعو اهبارعا برعتو «داع# ىلع واولاب ةفوطعم : دومثو ©

 . ةليبق مسا اهنال فيرعتلاو ثينأتلل فرصلا نم ةعونمم اهمال ةرسكلا نم

 ةيلعفلا ةلمجلاو دومثل ةفص رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 : .٠ امل لحم ال هتلص هدعب

 واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع يئبم ضام لعف : رخصلا اوباج «أ

 . ةرشع ةيداحلا ةيآلا يف «نيذلا» بارعال هوجو ةمثو

 لقثلل ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو اوباجب قلعتم رورجمو راج : داولاي ©

 سوؤر هباشتلو اهيلع ةلاد ةرسكلا تيقبو ًاراصتخاو ًاطخ ةفوذحملا ءايلا ىلع

 : يآلا

 هوت. 4 ست ا
 داسوالاءذدْورِفَو ٠

 تعنمو اهبارعا برعتو ؛دومث١ ىلع واولاب ةفوطعم : داقوألا يذ نوعرفو ©

 اهرج ةمالعو ةرورجم نوعرفل - تعن  ةفص : يذ . ةمجعلل فرصلا نم

 رورجم هيلإ فاضم : داتوألا . ةفاضم يهو ةسمخلا ءامسالا نم اهنأل ءايلا

 مهيراضمو هدونج ةرثكل داتوألا وذ هل ليقو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . - مهميخ
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 ١ ٍدكْلاف اومْطَبا ©
 . نوعرفو دومثو داعل ةفص «نيذلا» و ةعساتلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 لحم يف نؤكي نا «نيذلا» بارعا يف هوجولا نسحأو دحلا اوزواجت «اوغط»و

 , ىلع اعوفرم نوكي نا زوجيو . ينعا هريدقت فوذحم لعفب مذلا ىلع بصن

 . مه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ نوكي يا «اوغط نيذلا مه»

  1١5اسنان اور 3

 © ةعساتلا ةيآلا بارعإ برعت ةميركلا ةيآلاو «اوغط» ىلع ءافلاب ةفوطعم .

 بآعازم كل تق ٠
 ! ىلغ ينبم' ضام لعق : بص . بيبستلل ةفطاع ءافلا : كبر مهبلع بصف «©

 . راجلاو ىلعب رج لحم يف نيئافلا ريمصض ؛مه» و م رج فرح : ىلع . حتفلا

 .٠ ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع يثبم  بطاخملا يمض -

 . فاضم : باذع . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : باذع طوس ©

 : دازملاو باذع طوس ملأ يأ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا
 ش ٠ باذع بيصن : ليقو هبط نم لأ مظعا طوسلاب برضلا ذل ةدشلا

 © داس كد
 ؛ بوضنم «نا» مسا : كبر . ا

 . ل يف حتفلا لع ينبم - بطاخملا يمض - لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب

 . ةفاضالاب رج

 دة 350-



 قلعتم رورجبو راج : داصرملاب .  ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللا : داصرملابل ©

 . ءيش هتوفي ال كبقارم يا 21نا» ربخب

 27 هر سو و ف م 4 4 ١

 © توكل كفْفْؤمَكوْمَمْد مَ هكا هاةإ نجلا 5
 اما . «داصرملابل كبر نا» ةلرقب ةقلمتم ةيفاحسا ءافلا : ناسنالا امأف ©

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ناسنالا . هل لمع ال ليصفتو طرش فرح

 : ام . بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : اه اذا ©

 . ةلص نوكت نا زوجي وا ةدئاز

 ا هير هالتيا ©

 لعاف : 0 و ل سام جت لح يف مضلا لع ينبم لصتنم ريمض

 . ىنغلاب هريتخا يا ةفاضالاب رج لحم يف «هبر هالتبا» ةلمحو

 نابرعتو «هالتبا» ىلع واولاو ءافلاب ناتفوطعم ناتلمجلا : همحتو همركأف ©

 ًازاوج رتتسم ريمض (ههلعافو ةرهاظلا ةحتفلا نيلعفلا ءانب ةمالعو اهارعا

 . هناحبس برلا يا وه هريدقت

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقي . «امأ» باوج يف ةعقاو ءافلا : لوقيف ©:

 ربخ عفر لحم يف «لوقي» ةلمجو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لغافلاو

 . أدتبملا

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : نمركأ يبر ©

 ريمض ءايلاو 0 > ءابلا ىلع ةردقملا ةمضلاب ارم ل ًادتبم :يبر

 ةياقولا 0 ًئاوج هيف رتتسسم ريمصف لعافلاو فلا لع

 ءايلاو يآلا سوؤر ةمءاللو ًاراصتخاو ًاطخ اطخ ءايلا تفذحو ينمركا : : هلضاو

 تيقبو هب لوعفم بصن لحم يف  ملكتملا ريمض  لصتم ريمض ةفوذحملا

 . ةفوذحملا ءايلا ىلع ةلاد ةرسكلا
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 تر

 ١5 يم 20 1كم © ْ

 انه أدتبملا فذحو اهبارعا برعتو ةبقباسلا 'ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةقوطعم ©
 .٠.' هير هالتبا ام اذإ وه امأوأ : ريدقتلاو هيلع لدي هلبقأ ام نال ًاراصنتخا

 'راجأ هيلع . وه امهريدقت نارتتسم ناريمض اردق١ و «ىلتبا» نيلعفلا العافو

 ' !ءاهاو :ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هقزر. . قيض يا رذقب قلعتم رورجمو

 0 . ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض

 « نيا[ 17
 ؛فرح : لب . اذه هلوق نع ناسنالل عدر يا رجزو عدر فرح : ال لب الك ©

 ْ . دحجلا ديكأت اهيف ةيفان : ال . قيقحتلا انه ديفي بارضا

 'يف لصتم يمض واولاو نونلا توبثي عوفرم عياضم لغف : ميتيلا نومركت ©

 : .. ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم -: ميتيلا ٠ لعاف عفر لحم

 ًّ 2 هيام 0
 ٌْ | 5 نشل نطل يوُبحالِو 1
 : اهلصاو اهبارعا برعتو «نوهركت ال» ىلع واولاب ةفوطعبم : نوضاحت الو ©

 : . ًاضعب مكضعب ضحي الو يا ًافيفخت نيءاتلا ىدخا تفذح نوضاحتت

 فاضم : .نيكسملا . نوضاحت الب قلعتم رورججو راج : نيكسملا ماعط ىلع ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا

 0 * كك
 ' تويثب عوفرم عراضم لعف : نولكأت ..ةفطاع واولا : ثارتلا نولكأتو ©

 بوصنم هب لوعفم ؟ثازتلا» و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 . :ةحتفلا هبصن :ةمالعو

 ل5



 ةفص : الل . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : امل ًالكأ ©
 لالحلا نيب عمجلا وهو ملاذ ًالكأ يا . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًالكأل - تعن -

 مارخلاو

 ا

5 2 2 1 6 
 عم ًاديدش ًابح يأ . اهارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا لع واولاب ةفرطعم ©

 ه 1١
 : اذا . مهلعفل راكناو كلذ نع مهل عدر يا رجزو عدر فرح : اذإ الك ©

 هباوجب - بوصنم  قلعتم هطرشل ضفاخ نمزلا نم لبقتسي امل فرظ
 ةميركلا ةيآلا يف «ركذتي» هيف بصنلا لماع وا هباوجو طرشلا ىنعم نمضتم

 نيرشعلاو ةثلاثلا

 ضام لعف : تكد . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ضرالا تكد ©

 نم اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم 1

 عوفرم لعاف بئان «ضرالا» و نيئكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرحو بارعالا

 . ةمضلاب

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : اكد اكد ©

 مما ةحتفلاب بوصنم لوالل راركت وا ديكأت دكؤم ردضم

 مسالا ديكأت نم تسيل : ليقو ًاديكأت يناثلا ررك ليقو . ًاروشنم ءابه تداع

 ىتح اهيلع ررك كدلا ناو كد دعب ًاكد ىنعملا نأل نييوحنلا نم ريثكل ًافالخ

 . ًاروثنم ءابه تراص

 3 ورب



 7 رص

 ظ « ض12ناوياَي ١
 ر .:حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . ةفطاع واولا : كير 0

 - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف

 تايآ ترهظو يا كبر رما ءاجو يا. ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 ماقف هيلع ةنيرق ةلالدل لعافلا فاضملا فذحو هناطلسو هرادتقا راثآو هرادتقا

 . ًاعفر هيارعأ ف هماقم هيلا فاضملا

 يف نال ةكناللا يأ ةمضلاب ةعوفرم ؟كير# ةملك ىلع والاب ةفوطعم : كلملاو ©

 . ةعامجلا ىنعم

 :نوفطصيف ءارس لك ةكتالم لزني يا لاحلا عضوم يف ردصم : ًافص ًافص «©

 © ىف 1 اوزسإلاركحركي 5200 فك
 ايضا : ميج ٠ ةفطاع واولا : ذئموب ءيجو ©

 :فانشم وهو ءيجب قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ ': موي . حتفلا ىلع
 :نم ًاصلخت رسكلاب كرحو هرنخآ ىلع رهاظلا نوكسلا ىلع ينبم مسا هذادو

 ,وهو هيلا فاضم رج لحم يف وهو نيوئتلا نوكسو هنوكس .: نينكاسلا ءاقتلا
 هيلا فاضم رج لحم يف نيونتلاب اهنع ضوعملا ةفوذحملا ةلمجلاو ًاضيا فاضم
 ركذتي كلملاو كبر رمأ ءىجيو ضرألا كدتو منهجب ءاجي ذئمويو : ريدقتلا .

 . ناسنالا

 رج ةنالعي «ءيجت لعفلل لعاف بئان عفر لحم يف رررجيو راج: منهجي ©
 ؛وا فيرعنتلاو ثينأتلل هفرصلا نم عونمم هئال ةرسكلا نم الدب ةحشفلا مسالا
 هنال الخ ًاعوفرم أظفل ًارورجم [مسا امنهجا و . ادئاز رج فرح ءابلا نوكت

 . نيرظانلل منهج تربو يا لعاف بئان
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 بصنلا لماعو «ضرالا تكد اذا» ةلمج نم ًالدب نوكت وا . | تيرصا : ذثموي «

 . ركذتي امهيف

 عوفرم لعاف : ناسنالا . يشل فرص عباس لعف ناسنالا ركذتي ©

 . ظعتيو لايعالا نم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ىنأ . ةفطاع واولا : هل ىنأو ©

قمم هل نبأ نم ىنعمب ناكم فرظ بصن :
 راج : هل . فوقع مق يغب 

 . فوذحملا ربخلاب قلعتم رورحمو

 نيأ نم يا . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ىركذلا ©

ف الإو فاضم فذح ريدقت نم دبالو ىركذلا ةعفنم هل
 نيبو ركذتي موي نيب

 . ضقانتو فانت ىركذلا هل ىناو

 © تالت نكي لوي ”؟

 وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقي ©

 . لوقيل هب لوعفم بصن لحم يف هدعب ةلمجلاو

 . ًالثم ءالؤه اي ريدقتلاو فوذح هب ىدانملاو ءادن وا هيبنت ةادا : يقيل اب ©

 : تيل . ديدشلا رمالاو بجعتلل لقاع ريغ وهو «تيل» يدون : ليقو

 نم لاح نع ربعي ىلاعت هللاو بصان فرح يا «نا» تاومخا نم نمت فرنح

نونلاو ةعولو ةرمحب بوحصم ينمتلاف ةحلاص ًالاعا مدقي نا ين
 نون 

 . «تيل) مسا بصن لحم يف ملكتملا ريمض لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا

ضام لعف يهو «تيل؛ ربخ عفر لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : يتايحل تمدق ©
 

ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحشملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىنبم
 

وعفملا فذحو لعاف عفر لح يف مضلا ىلع ينبم ملكتلا
 يا ًااصتخخا ل

 كك ادار 1 لل



 .ءايلاو ' "تمدقب قلعتم رورجو راج : يتايحل ٠ ًاحلاص مع وا ًاريخ تمدق

 ايندلا يف يتايح يف يا ةفاضالاب رج لحم يف - ملكتملا ريمض لصتم ريمض
 . ايندلا يف يتايح تقو وا ةرخآلا ةايح يشو هذه يقايح يف يأ

 0 5 بكج وَم
 اال فان : ال ١ اهيرعا قيس : دموي . ةيفانعسا ءانلا : بذعي ال ذثمويف ©

 . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :: بذعي . امل لمع

 ريم ءاقو ةحعفلا هيصن ةمالعو بوصنم مدقم هب لولعشم دحأ هياذع ©
 باذع ىلوتي ال يأ ةمضلاب عوفرم لعاف : دحأ '.ةفاضالاب رج لحم يف لصتم
 00 . مويلا كلذ يف هناحبس هل رمألا نأل دحا هللا

 1 دحا هقاو دشيال يأ اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا .ىلع واولاب ةفوطعم ©
 : . .هناحبس هللا ريغ

 6 م ا سوو رج مس

 «© ةةيطارشلاهتاي "10
 . بن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : ةيا . ءادن فرح : سفنلا اهتيأ اي ©

 ةعوفرم «ةيأ» فوصوملل  تعن- ةفص : سفنلا .؛هيبنتلل ةدئاز "اه» و
 .. ىدانملا ظفل ىلع ةمضلاب

 قيحلا ىلا ةنئمطملا يا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم سفنلل  تعن  ةفص : ةفثمطملا ©
 لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف اهب ىدانملا ةلمسجلاو ةنمآلا ةنمؤملا سفنلا وا
 . كلذ نمؤملل ىلاعت هللا لوقيو يا  لوقلا

 كام



2 

 + ًةَيِت ةيِضاك كير لإ أ
 ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : يعجرا ©

 . لعاف عفر لح يف  ةبطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءايلاو
 - لصتم ريمض فاكلاو يعجراب قلعتم رورجبو راج : ةيضار كير ىلا ©

 يا ةحتفلاب ةبوصنم لاح : ةيضار . ةفاضالاب رج لحم يف  ةبطاخملا ريمض

 . تيتوا اب ةيضار

 هللا دنع ةيضرم يا (ةيضار» ىلوالا لاخلل ديكوت وا ةيناث لاح : ةيضرم ©

 : . هتاحبس

 ل 10 ا

 © ىدبعؤ لدا 4
 يدابع ةلمج يف يأ . اهارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع ءافلاب ةفوطعم ©

 ديفت «يف» نال يدابع عم يا : ليقو مهكلس يف يمظتناو نيحلاصلا

 . ةبحاصملا

 همكم م 7ع :
 5 لونج دو 2

 بوصنم هب لوعفم : يتنج . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 . ءايلا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةحئفلاب

3 3 

 سس لا



 *« دلبلا ةروس بارعإ#

 ْ ل رمد ممل ١ 0 76 2
 نم والا ةيآلا يف ةلصفم ةروصب تحرشو . ةدئاز ةلص ال : اذهب مسقأ ال ©

 ف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا 0 اذه . رج فرح ءابلاو (ةفمايقلا» ة ةروس

 ريكأفل «ال١ نع ليقو .٠ مسقأ الب قلعتم رورجملاو راجاو ءابلاب رج لحم

 . اهدعب.ام ال اهلبق ام يفنو

 ةفص نوكي نأ زوجيو ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم ةراشالا مسا نم لدب : دليلا ©

 . ةمركملا ةكم يا مارحلا دلبلاب هناحبس مسقأ يأ ةراشالا مسال - ًاتعن -

 ْ نر هيحَحل 0
 دة اه يلا سار واولا : لح تنأو ©

 ,للع ينبم :لصفنم عفر ريمض : تنأ . ةيلاح واولا نؤكت وا . بارعالا

 ؛تناو 'يا : ةمضلاب عوفرم «تنأ» ربخ : لح . أدتبم عفر لحم يف حتفلا
 ْ . هيلع مسقملاو مسقلا نيب ضارتعا ةلمجلاو لاح

 قلعتم «اذهب» رورجملاو راجلاو ىلوالا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : دليلا اذهب ©
 . لحب

 © ةتامولاوَو

 اهرجا ةمالعو اهلثم ةرورجم «دلبلا» ىلع واولاب ةفوطعم : دلو امو دلاوو ©
 رج .لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ةام ةلفطاع واولاو ةرسكلا
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 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دلو . «دلاو» ىلع فوطعم

 بارعالا نم امل لحم ال ؛ام» ةلص «دلو» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا عجارلا  دئابعلاو

 مرحو هدلبب مسقأ . هدلو نمو (846) هللا لوسر يا . هدلو امو : ريدقتلا

 : ريدقتلا نوكيف ةيردصم «ام» نوكت نا زوجيو . هبو هدلو نمبو ميهاربأ هيبأ

 دلاو لك ليقو ةمايقلا موي ىلا دلو نميو ميهاربا وا مدآ وهو هتدالوو دلاوب

 . دلوو

 59 ربه لس ياس

 © رهو حسب امَعتَد 3
 نم اهل لحم ال اهدعب ةلمجلاو مسقلا باوج يف ةعقاو ماللا : انقلخ دقل ©

 ىلع ينبم ضام لعف : قلخ . «عقوت» قيقحت فرح : دق . بارعالا

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و اني هلاصتال نوكسلا

 .لعاف

 راج : دبك يف . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : دبك يف ناسنالا ©

 ٠ بعتو ةدش يف يا ًادباكم يا ةفوذع لاحب قلعتم بصن لحم يف رورجتو

 رو رع و جل 4و :
 © دحا هجعتدتي ل نأدَسصأ

 عوفرم عراضم لعف : بسحي . ماهفتسا ظفل يف خيبوت فلأ فلالا : بسحمأ ©

 ديدانص ضعب ىلع دوعي وه هريدقت ازارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 يأ . دباكي ام مهنم دباكي (وآ) دمحم ميركلا لوسرلا ناك نيذلا شيرق

 . هموق يف يوقلا ديدنصلا اذه نظيأ

 نأش ريمض همساو لعفلاب هبشم فرح يهو ةليقفلا «َّنأ» نم ةففم : نل نأ ©

 «نأ» و . هريخ عفر لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلممجلاو . هنا هريدقت ًازاوج رتتسم

4584 



 ؛ نلا؛ «بسخي» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم ةففخملا
 0 . لابقتساو ديكوتو بصن فرخ

 : هيل ."ةحتفلا هبصت ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف ؛ دحأ هيلع ردقب ©
 هللا وه انه «دحا» و ةمضلاب عوفرم لعاف : دحا . ردقيب قلعتم رورجمو راج
 ش 1 1 . هئاحبس

 1 يل مخحلعأ لوي عده ىرسو ةسو د روس
 هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقي ©

 ١ : . لؤقيل هب لوعفم بصن لحم يف هدعب ةلمجلاو . وه

 ءاتلاو ناو رحت عقلا يمضي لاصتال نوكمسلا ىلع ينبم ضام لعف : تكلهأ ©

 . يهايتلاو رخافتلا باب نم اذه لوقي .تقفلا

 5007 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًادبل ًالام ©

 . «ةدبلا 'عمج وهو ًاريثك الام يأ . ةحتفلاب:اهلثم ةبوصنم الاخ

 هه نانسي 37
 لعف .؛ هري .بلقو مزجو يفن فرح : مل .ةسماخلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 :لصتم ريمض ءاهلاو. ةلعلا فرح - هرخآ فذح همؤزج ةمالعو موزجج عراضم

 ش . اقم هب لوحتم ابصت لع يق بئخلا ريسغ

 ىف يأ أ 4
 مزجنو يفن فرح : مل . ماهفتسا ظفل يف خيبوت فلأ فلألا : لعجت ملأ ©

 : لعافلاو هرجخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجج عراضنم لعف : لعجن .بلقو

 كلا 21+ اقتل



 . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نينيع . لعجنب قلعتم رورجمو راج : نيثيع هل ©

 . تايئرملا اهب رصبي يا درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ىنثم هنال ءايلا هبصن

 27 حسد

 كك نيئفشواناسلو 4

 بصن ةمالعو اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع فطعلا يواوب ةفوطعم ©

 . ةحتفلا «ًاناسلا

  1٠لرفلاهيكو 52

 انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىده . ةفطاع واولا : هائيدهو ©

 لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و

 . لوا هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - بئاغلا ريمض -

 نونلاو ىنثم هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : نيدجنلا ©

 لعفلاو . رشلاو ريخلا يقيرط يا . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 يناثلا ىلا ىدعتو نيلوعفم ىلا يدع ىرخا تايآ يفو هسفنب ىدعم انه «ىده»

 - ماللاو ىلا : رجلا يفرح دحأب اهنم

 ١١ ةَمَحلاََقا لف 00

 ةبقعلا محتقي ملف يا 419 ىنعمب اه لمع ال ةيفان : ال . ةيفانئتسا ءافلا : الف ©

 «ال» و . لصي ملو قدصي ملف يا «ىلص الو قدص الف» ىلاعت هلوق يف اك

 ةبقعلا محتقا الف ىنعملا نال ةرركم انه يهو ضام لعف ىلع تلخد اذا رركت

 نيذلا نم ناك مث هلوق جاجنزلا لاقو . انيكسم معطا الو ةبقر كف الف

 ١ . نمآ الو ةبقعلا محتقا الف ىنعم ىلع لدي «اونمآ

45١ 



 :ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لغف : ةبقعلا محتقا ©

 :ركشي ملف'يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةبقعلا . وه هريدقت

 ةدشن ةزواجملاو لوخدلا : ماحتقالاو ةحلاصلا لامعالاب معنلاو يدايالا كلت
 . ةقشمو 5

 ١١ َكردأأَمَو 55
 'ةيضارتعا انه واولاو «ةقاحلا» ةروس نم ةشلاغلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 . بارعالا نم اهل لحم ال ةيضارتعا اهدعب ةلمجلاو

0120110 

 قنفذ 1١

 0 ا ةبقر كف
 اهل لحم ال ةيريسفت ةيمسالا ةلمجلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا
 :نم اهصيلخت : ةبقرلا كفو . ةبقر كفب ةبقعلا ماحتقا رسف يا بارعالا نم

 . هريغ وأ قر

 :١ ةعسما ىزرتف طلو ©#
 كنف اردصم تاتملكلاو اهارعأ برعتو شان لع رب ةفطعم ماعطا وقا#ه

 معطاو .

 ' ةرورجم مويل - تعن - ةفص : يذ . ماعطاب قلعتم رورجمو راج : يذ موي 21

 ْ . ةسمخخلا ءامسالا نم اهنال ءايلاب

 . ةعاجم يذ يا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةيخسم ©

 لة”



 4 قيرفماذاَمَيَإ 1
 ردصملا نأل ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «ماعطا» ردصملل هب لوعفم : اًميتي ©

 يا امتي معطي نأب بوصنم نييفوكلا دنعو نييرصبلا دنع هلعف لمع لمعي
 . ردصملا نم قتشمب

 ةسمخملا ءامسالا نم اهنال فلالاب ةبرصنم (يتيل - تعن -ةفص : ةيرقم اذ ©

 يا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةبرقم . ةفاضم يهو

 . بسن وا ةبارق اذ

 كيما اكو 5

 . رقف اذ يأ . اهارعا 0

 محبب اوصأ اص وِريصلاأَو اوصاوت ةأونم ايدك ١و7

 نضام اكو . ناكو يا . انه (واولا» ىنعمب فطع فرح : ناك مث ©

 . وه هريدق اج هيف رتسم ريع اهمساي حتفلا لع يتيم صقا

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح : نيذلا نم ©

 . «ناك» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب
 لصتم ريمض واولاو ةعامبجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ © :

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو ةقراف فلالاو لعاف عفر لح يف

 او . اهبارعا برعتو ؛اونمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : ريصلاب اوصاوتو ©
 قلعتم رورجمو راج : ربصلاب . واولا نوكسو اهنوكسل ءايلا تفذح اويصاوت

 . ريصلاب ًاضعب مهضعب ىصوا يا اوصاوتب
 اهبارعا برعتو ؛ربصلاب اوصاوت» ىلع واولاب ةفوطعم : ةمحرملاب اوصاوتو ©

 . تايآلا سوؤرل ةاراجم ةمحرلاب لقي ملو ةمحرلاب يا 220

 تك 1 ري



 امص راسك
 ْ *© دما كيلؤأ

 فرح فاكلاو أدخبم عفر لح يف رسكلا لع ينهم ةباششا مسا : كئلوأ ©
 00 . باطخ

 دعب ربخ ”نؤكي نا زوجيو ةمضلاب عوفرم «كئلوا» ربخ : ةنميملا باحصأ ©

 1 «كتلوا» ريخخ عفر لحم يف !باحصا مه» ةلمحو 7 مههريدقت فوذحم

 'نيميلا باحصا يا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : ةنميملا

 ه> دمحم هان اَوَتكََدلَو 4 ١ ارد ->ّ 500 00
 ع لع يف علا لع يشم لوصرم مسا : نيذلا . ةفطاع واولا : نيذلاو ©

 ش . بارعالا نم اه لحم ال هتلص هدعب ةلمجلاو أدتبم

 واولاو ةنعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : انتابآب اورفك ©
 ؛قلعتم رورجمو راج : 1 تايآب .. ةقراف فلالاو لعاف عفر لت يف لصتم ريمض

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم يمض (ان» و اورفكب

 : برعتو "و «نيذلا» ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ةماشملا باحصأ مه ©

 : . راثلا باحصا مه يأ (ةتميملا تاحصا مها بارعا

 ُ تيك ا "0.

 لي ل نينلا ريس معد رج نوح: ةيصؤم راث ههيلع ©

 . ٠ ةملضلاب' عوفرم رحتؤم أدتبم : ران . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو رانجلاو

 . لحن يف ةيمسالا ةلمجلاو ةمضلاب اهلثم ةعوفرم رانل - تعنا- ةفص : ةدصؤم
 ٠ 37 + «نيذلا» أذتبملل ناث ربخ وا «ةمأشملا باحضا مها نم لدب عفر

 د دع دع

 كلا 1 ل



 * سمشلا ةروس بارعإ#

 © اك ريلاو
 واوب رورجم هب مسقم : سمشلا . مسقلا واو رج فرح واولا : سمشلاو ©

 يا فوذحملا ٍمسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا هرج ةمالعو 0

 . ًاعم امهدسم ةداس ءابلاو لعفلا ماقم ةمئاق واولاو سمشلاب مسق

 كلا اهرب ةداعم هلع وج رسشلال لح والاب هني : اهاحضو

 ىلع ينبم «سمشلا» ىلع دوعي لصتم ريمض «اه» و رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

1 

 «» اهلئاذإرتلاو ؟
 فرظ : اذا . اهبارعا برعتو «سمشلا» ىلع واولاب ةفوطعم : اذإ رمقلاو ©

 . رمقلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز

 . اهالت اذا ًانثاك رمقلاب مسقأو : ريدقتلا

 ىلع ينبم ضام لعف : ىلت . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اهالق ©

 و وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا لع ردقملا حتفلا

 يف اهعبت يا هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاه»

 . رونلاو ءايضلا

 ٠ اهلا ©
 © وا ةملظلا ىلج اذا يأ . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم

 سمشلا رهظا .

 77 1 قل



 ' 00 مكي د

0 

 وك اهنا 0

 .. اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم : امو ءامسلاو ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نم» ىنعمب لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا
 :«ام» نوكت وا اهانب يذلا ميظعلا رداقلاو ءامسلاو يا رورخم ىلع فوطعم هنال
 .اهدعب امو «اماو بارعالا نم امل لحم ال اهتلص ؛اهانب» ةلمجو ةيردصم

 . اهئانبو : ريدقتلا رج لحم يف ردصم ليوأتب

 ال ءامد ةلص ةلمجلاو ةيناغلا ةميركلا ةيآلا يف هاهالت» بارعا برعت : اهاثي ©
 . بارعالا نم ال لحم

 ظ ه8 ايطاوضلاو *
 . اهطسب امو يا.اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 ٠١ ابلوساَسو يعيَو 9*8
 'ويكحلاو سفنو يأ . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 0 . اهتيوستو سفنو وا اهاوس يذلا ةمكحلا رهابلا

 000 5*4 اهنيففامروت اها م 28 سو سيك
 ريم لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ملأ . ةفظاع ءافلا : اهمهلأف ©

 -ةةكال



 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاه» و وه هريدقت ًاناوج رتتسم
 . لوأ هب لوعفم بصن

 «اهل و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : اهاوقتو اهروجف .٠
 :اهاوقتو .اههايصع يا ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ةحتفلا مسالا بصن ةمالعو اهبارعا برعتو «اهروجف» ىلع واولاب ةفوطعم
 . اهتعاطو يا رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا

 اس قط رس تر ش

 كك 4
 باوج : يرشغزلا لاقو . مسقلا باوج يف ةعقاو ماللاو دقل : لصالا : دق ©

 مهييذكتل ةكم لهأ ىلع يا . مهيلع هللا نم نم ديل : هريدقت فوذحم مسقلا

 : دق . ًاحلاص اوبذك مهنال دومث ىلع «كلهأ» مدمد اى (ِلَي) هللا لوسر
 . عقوت - قيقحم فرح

 ينبم لوصوم مسا : نم . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اهاكز نم حلفأ ©
 ىلع ينبم ضام لعف : ىكز . نم زاف دق يا لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع
 و وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا
 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ااه)

 0 5 همر :

  1١6اشد نباح دقو 3

 ةلص «اهاسد» ةلمجو اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 قوسفلاب اهافخنا يا : اهسسد : لصالاو بارعالا نم اه لحم ال «نم»

 . ءاي نينيسلا ىدحا نم لدبأف

 ١١ هنود ع ©
 لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دوم تيذك ©
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 ا أ يقل ليواتو فيرضلاو تبا نصل

 ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو تبذكب قلعتم زوزجمو راج : اهاوفطب ©

 ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» ورذعتلل فلالا

 هب تدعوا اب تبذك ليقو . اهنايغطب بيذكتلا تلعف ىنعمب : اهايغطب يا

 . فاضم فلذح .ريدقتب يا 2 ىوغطلا يذ اهاذع نم

 ١ انتتاكتوإ ©
 © .رسكلاب كرح يذلا نوكسلا لع ينبم «نيحا ىنعمب نامز فرظ : ثعبنا اذا

 لعق : ثعبنا . اهاوغطب وا تبذكب قلعتسم بصن لحم يف نينكاسلا ءاقتلال ,

 ضم نيح يا حتفلا ىلع ينبم ضام ٠ ا 0

 © .لصتم ريمض ةاه» و رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عزفرم لعاف : اهاقشأ

 نا دارا يذلا فلاس نب ادق وهو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 |يأ ::! ةفاضالاب رج لح يف «اهاقشأ ثعبنا» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةقانلا رقعي

 . سانلا 'ادأ وا سانلا ىقشأ

 <١ اهي نهال 0
 ...حتفلا ىلع ينبم ضام لعق : لاق . هذال باوج يف ةحقاو ءافلا : مهل لاقف ©

 دورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم :يف نيبئانغلا ريمض «مه) و رج فرح ماللاو

 . ؟حلاص» مهلوسرأ يا . لاقب قلعتم

 رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عرفرم لعاف : هلا لوسر ©

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل

 قا اوززحا : هريدقت زمضم لعفب ريذحتلا ىلع بوصنم هب لوعفم : هللا ةقاث ©

 فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو اوكرتاوأ اوعد ىنعمب اورذ

 -ة:54-



 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا

 ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم هللا ةقانا ىلع واولاب ةفوطعم : اهابقسو ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اه» و رذعتلل فلالا ىلع ةرذقملا

 ةقان اوظفحا ةيلعفلا ةلمجلاو . اهيرش يا اهايقس عنم اورذحاو يا ةفاضالاب

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف اهايقسو هللا

 :١ اَهنَوُضْمِهْف دمهم مورا دوت © - نيو [4 وذو عسدصو ا و
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : هوبذك . ةيفانئتسا ءافلا : هويذكف ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر .لخحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا

 . هنم مهرذح هيف ًاحلاص اوبذكق. يا هب لوعفم بصن لح يف منفلا

 نوكسلا ىلع يتبم لصتم ريمض هاه» و «هوبذكفا» بارعا برعت : اهورقعف ©

 (هوبذك) ىلع ةفطاع ءافلا ليقو اهوحبذف يأ . هب لوعفم بصن لحم يف

 . حتفلا ىلع يئبم ضام لعف : مدمد . ةيببس ءافلا : مهير مهيلع مدمدق ©

 رورجملاو راجلاو ىلعب رج لح يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و رج فرح :: ىلع ْ

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف : بر . مدمدب قلعتم

 . باذعلا مهيلع قبطأف يا ةفاضالاب رج

 رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و مدمدب قلعتم رورجو راج : مهيفذب ©

 هيلا فاضملا ميقاو رورجملا فاضملا فذحف مهبنذ ببسب يا ةفاضالاب

 1 . هماقم

 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىوس . ةفطاع ءافلا : اهاوسف ©
 ريمض «اه) و وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا

 . «ةمدمدلا“ ىلع دوعي ريمضلاو مهيلع تيوسف
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 © (يفذاجتو 4
 ' عراضم لعف. : فاخي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاغ واولا :: قاخي الو ©

 واولا' نوكت وا وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 .رقاعلا ىلع دوعي فاخي يف ريمضلاو ًالاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح

 و رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اهابقع ©
 أ اهتبقاع ا ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع.ينبم لصتم ريمض ةاه»

 0 1 . اهتعبتو
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 *  ليللا ةروس بارعإ

0 
 عراضم لعف ؛ىشغي» و «سمشلا» ةروس نم ةعبارلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 هنال ًاراصتخا هب لوعفملا فذحو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 .٠ همالظب هيراوي ءيش لك وا راهنلا وا سمشلا يطغي يأ .مولعم

 « لعقار < كرمال ا ْ
 ةملظ لاوزب رهظ اذا يأ «سمشلا» ةروس نم ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 : . سمشلا عولطب فشكتو نيبت وا ليللا

 ٠ قفلوَدداَص «©
 © لع ينبم "يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : قلخ امو

 ىلع ينبم ضام لعف : قلخخ . رورجم ىلع فوطعم هنال رج لحم يف نوكسلا

 ال «ام) ةلص «قلخ» ةلمجو وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا
 ليوأتب اهدعب امو ؛ام» و . ةيردصم «ام» نوكت وأ بارعالا نم اه لحم
 . هقلخو ريدقتلا رج لحم يف ردصم

 : ىثنالاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ىشثئالاو ركذلا ©

 ىلع ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «ركذلا» ىلع واولاب ةفوطعم
 دحاو ءام نم ىثنالاو ركذلا قلخ يذلا ةردقلا ميظعلا يا رذعتلل فلالا
 . ءاوحو مدآ امه ليقو
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 د مر د

 * ةقاويسإ
 . مسقلا باوج يف عقاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : مكذعتس نإ ©

 لصتم ريمض فاكلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «نا) مسا: : مكيعس

 عج امالع ميلاو ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينيس- نيبطاخملا ريمض

 . مكيعاسم نا يا.روكذلا

 * ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ : ىتش :  ةقلحتملا ديكوتتلا مال ماللا : ىتشل ©

 ٠ تيتش عمج يهو ةفلتخم تاتشأ يا رذعتلل فلالا ىلع ةردقللا

 هج افالم
 : نم . هل لمع ال ليصفتو طرش فرخح' : امأ . ةيفانعتسا ءافلا : نم .امأف ©

 :ةيلعفلا ةلمجلا هريخو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم 'لوضوم مسأ

 نوكت وا عفر لخم يف ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «لنسحلل هرسيتسف»

 . أدتبم عفر لحب يف .طرش مسا !نم#

 رداتلل فلالا لع ردقلا حتفلا ىلع ينبم لبقتسلا نعم يف ضام لعف ىطعأ ©

 يا ًااصتخا هب لوعفملا فذحو وه هريدقت ًاوج هيف رتتلسم ريمسف لعافلاو

 . ءارقفلل هلام قوقح ىطعا '

 ش . همي ملف لا ىقتا اهبارعا برعتو «ىطعا» ىلع .واؤلاب ةفوطعم : :ىقتاو ©

 0 ار صو

 ةحتفلا لعنفلا ءانب ةماللعو «ىقتاو» بارغا برغت : ىتسجلاب قدصو »

 .ةرسكلا مسالا رج ةمالعو قدصب قلعتم رؤرجمو رابج .:: ىنسمم اب ةرهاظلا

 ١ فذحخف نايالا وهو ىنسحملا ةلصخلاب يا . رذعبلل فلالا نع ةردقملا

 ٠ هلمم ةفضلا تلحو فوصوملا
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 ام دولا وو ا

 8 4 در /

 لغف : هرسين . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : ىرسيلل هرسينسف ©

 ءاهاو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لغافلاو ةمضلاب عونفرم عراضم 1

 برعت : ىرسيلل . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . يآلا سوؤر قفاوتل فلالا تديزو رسيلل هؤيهنسف يا «ىنسحلاب» بارعا

 قفَتساوْليماَتأَو ١ ا
 ىنغتسأو يأ ..اهبارعا برعتو ةسماخلا ةسيركلا 7 ىلع واولاب ةفوطعم ©

 . ةنجلا ميعن نع ايندلا تاوهشب

 «ه خقَبي ٠و
 : ةسداسلا ةميركلا ةيآلا بارعا. برعت ©

 ١ سى رو

 يرض مريض ٠
 . ةرخآلا يف هلذخنسف يأ .' ةعباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 ١ رك ذم امو 7

 ىلع ينبم راكثالا ىنعم يف ماهفتسا مسا : ام , ةيفانتسا واولا : يثغي امو ©

 ال ةيفان ام نوككت وا «ينغي» .لعفلل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 لوالا: هجولا ىلع . هلام هعفني ءيش "ياو وا اذابو يأ .' بارنعإلا نم اه لحم

 ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عزفرم عزاضم لعف : ينغي .. «ام» بارنعا نم

 1 . لقثلل ءايلا ىلع

 كك 7 ريشا



 ا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 , ينبم هباوجن د قلعتم هطرشل ضفاخ نمزلا نم لبقتسي ال فرظ : ىدرت اذإ ©

 , هلبق ام نال هباوج فذحو طرشلا ىنعم نمضتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىدرت . هيلع لدي

 رج لحم يف 'ىدرت» ةلمجو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتلسم ريمض لعافلاو
 : يف اطقس» ئدرت وا توملا ىنعمب كالملا وهو ىدرلا نم لعفت يأ ةفاضالاب

 ! يف «هنعا رورجملاو راجلاو منهج رغق يف ىدرت وا ربق اذا ةيواملا وا ةرفحلا

1 

 دكه كلَعَّدِإ ١؟

 ل انيلع نإ ©
 ' قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 : بوصنم زخؤم «نا» مسا : ىدهلا  ةقلحزملا  ديكونتلا مال ماللا : ىدهلل ©
 «نأ» نيب لصفو قحلا ىلا داشرالا يا رذعشلل فلالا ىلع ةردقملا ةحشفلاب
 . . ديكرتلا ةدايزل ًابلط ماللاو

 ٠ فالعقل 0

 يأ . رعت فلالا ١) لع ةردقللا ةحتفلاب اهلثم ة ةبوصنم: «ةرخألا» ىلع واولاب

 ' . يدتهمللا نيرادلا باوث انل نا
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 ١5 طار مكردنأ# ©©«

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مكترذنا . ةيفانئتسا ءافلا :. مكترذنأف ©
 لخم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو كرحنل ا عفرلا ريمضب هلاصتال

 لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لوأ هب لوعفم بصن

 عوفرم عراضم لعف : ىظلت . ةحتفلاب بوصنم ناث هب لوعفم : ىظلت ًاراث ©.

 يب ىثات * لصالاو يه ءريدقت وج ف رتتسم ريف لعاشلاو ةمضاب

 ًارانل - تععن -

 ١6 قتال اف اال ©
 و ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : :ىلصي . اهل لمع ال ةيفان : الإ اهالصي ال ©

 ال يا مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» ش

 ًاراتل ةيناث ةفص بصن لح يف «ىقشألا الا اهالصي ال» ةلمجو . اهلخدي

 . يفنلا دعب قيقحت فرح وا ال لمع ال. رصح ةادا الا

 نم عنم فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : ىقشألا ل

 . رفاكلا يا رذعتلا اهروهظ

 ه لقي بدك 1١5

 ٠ ىقشالل - تعتاد ةفص عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا ©

 . اهل لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا نلع ينبم ضام لعف : ىلوقو بذك ©
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 ةمالعو اهبارعا تبرعتو ا"بذك» ىلع واولاب ةفوطعم : ىلوتو . وه هريدقت

 1 . ضرغاو يا رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا لغفلا ءانب

0 59 

 *© قالا اهتتكسو ٠١١
 فيؤست فرح : نيسلا . فطع فرح :.واولا : ىسقتالا اهينجيسو ©

 ' عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : بنجي . ديكوتلا ديسفي  لابقتسا -

 | هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلغ ينبم لصتم ريملض ؛اه١ و ةمنفلاب

 : , رئعتلل فلالا ىلع ةردقللا ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ىقنالا . مدقم

 م 0000 17

 »قيقا 1
 ىقتالل - تعن - ةفص عفر لحن يف نزكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ي ىذلا ©

 ْ . اهل لح ال هتلص هدعب ةلمجلاو

 اب لل دل لع دا ةمضلا عيفرس عيامتم لمد : هلام يشي ©
 : ةحيتفلاب بوصتم هب لوعفم :.هلام . وه هريدقت ًانارج هيف تتسم ريمض

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 ( فنالا ىلع ةردقملا ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو «ىتؤيا بارعا برعت ؛ :ىكزتي ©
 «ىتؤيا ةلمج نم لدب امنال بارغالا نم ال لحم ال «ىكرتي» ةلمحو رذعتلل

 يف ريمضلا نم ًالاح بصن لح يف نوكت وا ةلصلا مكح يف اهلثم ةلخاد هو

 . هللا هو ًادصاق يا «يتؤي)

 "وم سوا 7

 34 فر 14
 000 دحأل امو ©

 ' قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : هدنع . مدقماربخب قلعتم رورجيو
 . :ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ٌريمض ءاحلاو فاضم وهو ةمعنب
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 رورجم مسا : ةمعن . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح : ىزجت ةمعن نم ©

 لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىزجت . رخؤم أدتبم هنال الحم عوفرم ًاظفل

 هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 ىلع ةمعنل - تعن - ةفص رج لحم يف *ىزجت» ةلمجو .' يه هريدقت ًاناوج

 قبس فورعم ىلع دحأل ةازاجم قدصتي ال يا لحملا ىلع عفر لح ينو ظفللا

 . هيلع هب معنأ نا

 ١ هلا روب سباإ ©
 نم يا  ًاعطقنم ءانثكسا  الإب ىنثتسم : ءاغتبا . ءاثتسا ةادا : ءاغتبا لإ ©

 فرح «الإ» نوكت وا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ةمعنلا وهو هسنج ريغ

 نا زوجيو . ردصملا ىلع ًابوصنم ؛ءاغتبا» نوكي نا زوجيو يفنلا دعب قيقحت
 ال هبر هجو ءاغتبا الا هلام ىتؤي ال يا ىنعملا ىلع  هلجال هل ًالوعفم نركي
 . همعن ةأفاكمل

 فاضم : هبر .. فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ىلعألا هير هجو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاملو فاضم وهو ةرسكلاب رورجت هيلا

 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلاب ةرورجم برلل - تعن  ةفص : ىلعالا

 همر سيرا

 0 لطرف م | ١

 : فوس . ديكوتلل ءادتبالا مال ماللاو ةفطاع واولا : ىضرب فوسلو ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىضري . لبقتسملل ديكوت فيوست فرح ش
 لاني يأ . وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ةدقملا

 . يضرملا باوثلا
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 *« ىحضلا ةروس بارعإ »

000110 
 ' ١ 2 #8 ىحضلاو ١
 واوب 'رورجم هب مسقم : ىحمفلا ..رج فرح مسقلا واو واولا : ىحضلاو ©

 قلغتم رورجملاو راجلاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو مسقلا

 , برو ريدقتب وا داولاب ءابلا تلدباو ىحضلاب مسقا يا فوذحملا مسقلا لعفب

 ٠ ىحضلا قحو.وأ ىحضلا

 تانك
 '. همالظ دكرو نكس يا «ليللا» ةروس نم ةيناثلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 ١ للك كيككوَم ©
 © ال. اهدعب ةلمجلاو مسقلا باوج يف ةعقاو ال لمع ال ةيفان : كير كعدو ام

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : عدو . مسقلا باوج اهنال' بارعالا نم اهل لح :
 ٍلِصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو !

 ةمضلاب عوفرم لعاف : كبر. مدقم هب لوعفم ٠ لبضتم ريمض فاكلاو

 لحن يف حتفلا ىلع ينبم (ي) دمحم ميركلا لوسرلا وهو - بطاخملا ريمض.-
 عدوملا عطق كعظق ام يأ ةفاضالاب رج .

 . ةحضفلا لعفلا ءانب ةمالعو ؛كبر كعذو ام١ ىلع واولاب ةفرطعم : ىلق امو ©

 : ىلع دوعي وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو رذعشلل فلالا: ىلع ةردقملا
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 ' بطاخملا فاك وهو «ىلق» نم ريمضلا فذحو كظغبأ يا كالق امو يا برلا

 . لصاوفلا  يآلا سوؤرل ةاعارمو هلبق فوذحملا ررهظل ًايظفل ًاراصتمخا

 © كوالا سلتك كلو
 عوفرم أدتبم : ةرخآلا . ديكوتلا مال ماللاو ةيفانثتسا واولا : ريش ةرخآللو ©

 فلالا تفذح ريخأ : لصالاو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريخ . ةميفلاب

 . حصفا وهو ًاراصتخا

 ريمض لوالا رورجملا . ريخب ناقلعتم نارورجبو ناراج : ىلوألا نم كل ©

 نمب رورجم مسا يناثلا رورجملاو ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم بطاخملا
 ةرخآلا رادلا يف هلاح نأ يا رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو

 . ايندلا هذه نم هل ريخ

 ** لضَرَف كبر كِلعْيَدوَلَو ©
 نومضمل ةدكؤملا ءادتبالا مال ماللا . ةيفانعتسا واولا : كبطعي فوسلو «©

 لعف : كيطعي . لابقتسالا ديكأت يا  لابقتسا _ فرح : فوس . ةلمجلا

 يمض - لصتم ريمض فاكلاو لقثلل ءابلا ىلع ةردقما ةمضلاب عوفرم عياضم

 . مدقم هب لوعفم بصن .لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا

 ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : كبر ©

 أدتبم ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع

 لعفلل يناثلا لوعفملا فذحو كبر كيطعي فوس تنألو هريدقت فوذحم

 . هللا الا ههنك ملعي ال يذلا باوثلا نم هل رخدا يا ًاراصتمخا «يطعي»

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىضرت . ةفطاع ءافلا : ىضرتف ©

 . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا
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 © كئاقامييلدِعَلل >
 . ام يفن ديفت ةزمهلا ليقو . ريكذتلا ىنعمب ريرقتلل ماهفتسالا ةزمه ةزمها : ملأ ©

 * مزجو يفن فرح : 0 تابثا يفنلا يفن نالو يفنم هنال هتوبث موزلو اهدعب

 . بلقو

 ْ لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اًميتي كدجي ©

 . - ايطاخملا ريمض .- لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت ازازج هيف رتتسم ريمض
 ٠ ناث هب لوعفم : امتي . لوا هب لوعفم بضن لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 . ملعلا ىنعمب يذلا دوجولا نم («كدجيا و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ٍضام لعف يهو كدجو اهانعم نال «كدجي ملأ» ىلع ءافلاب ةفوطعم : ىوآف ©

 ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعشلل فلالا ىلع ردلقملا حتفلا ىلع ينبم

 . ىوأم كل لعجف يا وه هريدقت

 © ىدوفلأَضلدسوو ٠١ يي ها
 كلالض لازأف يأ . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم .٠

 . ةكم باعش يف هابص يف ًاعئاض يا ؛ًالاض) و كمغو كدج نع

 © َيعاكلِباَءَلَدَحمَو / ادي يت ا سل هذ

 ىنغاو وا: مئانغلا نم كانغأف ًاريقف يأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارغا برعت ©

 : ود در مص ضي

 اا | نهال مثلك 4

 ْ . هل لمع ال ليصفتو طرش فرح :.اما . ةيفانكسا ءافلا : ميتيلا امأف ©

 داس



 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ارهقت» لعفب مدقم هب لوعفم : ميتيلا

 لعف : رهقت . ةمزاج ةيهان : ال . «امأ» باوج يف ةعقاو ءافلا : رهقت الف ©

 هيف راتسم ريمسف لعافلاو هرخخآ نوكس هسزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 . هفعضل هقحو هلام ىلع هبلغت الف يأ . تنا هريدقت ًابوجو

 داو لياَسلا امو ٠ هت 00

 . هرجنت الف يا اهبارعا برعتو هل ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 ١١ وَ كيري مسام 0
 © قلعتم :رورجمو راج : ةمعنب . تبرعا : امأ . ةفطاع واولا : ةمعنب امأو

 لصتم ريمض فاكلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : كفر ©

 نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : .ثدح . هامأ» بارج يف ةعقاو ءافلا : :ثتدحف ©
 هللا ةمعن ركشا يا ثدحتف يا تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . اهعشأو

 ني عي جنت

 دسةكثكال



 *« حارشنالا ةروس بارعإ »>

 2 1001و 2

 0 ةَردصدحر

 1 ام يفن ديفت يهو ماهفتسالا ظفلب تابثالاو ريرقتلا فلأ فلألا : حرشف 3
 ...بلقو مزجو يفن فرح : م تابثإ يفنلا يفن نال هتوبث موزلو اهدعب

 ٍ ريميض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالسعو ملب موزجم عزام لعف : حرشن

 8 نحن هريدقت ًايوجو رتتسم

 لوسرلا وهو - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو :ةحتفلا هبصن ةمالعو

 : يا انحرش ىنعملاو ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم (و5) دمحم ميركلا
 , يا. هباخياو حرشلا تابثا دافأف راكنالا هجو ىلع حرشلا ءافتنا نع مهفتسا

 ا يتلا هراكملا لمشحا ىتح وا ةوبنلا مومش عسو ىتح ةاردص كل انحف

 . .كموق رافك اهب كل ضرعتي

 ١ كرْذِولنعَسصَوَو 5
 ؛ ضام لغف : عضو .. اهبارعا برعتو ةقبانسلا ةميركلإ ةيآلا ىلع واولاب ةقوطعم ©

 لحب يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 ْ ! 00 .٠ لعاف عفر

 ' 4 رس دي ع عسب

 85 م ضمنا ىِذْأأ <”

 يأ رزولل - تعن  ةفص بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا ©
 . يذلا ليقثلا كلمح

 سس 5155



 يهو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : كرهظ ضقنأ ©

 لقثأ يا ؛كردص» بارعإ برعت : كرهظ . حتفلا ىلع يننم ضام لعف

 . وه هريدقت ًانارج رتتسم ريمض ؛«ضقنأا لعافو كلقثأ يا كرهظ

 و م 07

 كركذكامميرَو ؟

 ةداهشلا ةملك يف هللا ركذب نرق يأ هركذ عقرو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 . هللا لوسر هتيمست يفو نآرقلا نم عضاوم ٍيفو ناذالاو ش

 ٠ اًمسرمْاَمَدَو #2
 هللا لضف نم سأيت الف يا ليلعتلل رمضم ىلع ةفطاع وا ةيببس ءاغلا : نِإَف ©

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا ....نإف

 ريخب قلعتم ةبحاصملاو عامتجالا ىلع لدي ناكم فرظ : ًارسي رسعلا عم ©
 رورجم هيلا فاضم : رسعلا . فاسضم ردو ةعفرطلا لع بوصنم «نا»

 ةمالعو بوصنم رخؤم «نا» مسا : . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 عم نا ريدشلا فركيف نامت ال انو ريا : رسعلاو . ةحتفلا هبصن

 يذلا رسعلا دعب رسيب مهبيصي هللا نا وا فاضملا فذحف ًارسي رسعلا ءاضقنا

 عفر لحم يف رورجملاو راجلاو رج فرح «عم» نوكت وا بيرق نامزب هيف اوناك

 . مدقملا «نا»' ربخ

00000 
 ك ارَسيرَمعلا عمزإ 1

 ديكأتلا ةدايزل نيتيآلا يف ةنا» ريركتو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت © |

 و بولقلا يف اهنيكمتو سوفنلا يف اهانعم ريرقتل ىلوالل ةدكؤم ةيناشلا ةيآلاو
 . (يظع ًارسي يا ميخفتلل ًارسي «تركن»

 سا"



 م ل سس هس آآ

 #8 بض أَ أذ تعراذإؤ و

 قلتم لرشل ضناخ نزلا نم بقت ال فرظ : انإ | ةيفاطسا ءافلا : اذإف ©
 . طرشلا ىنعم نمضتم هباوجب

 ١ لع ينبم ضام لعف يهو ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : تغرف ©
 ْ تفلا لع ينبم لضتم ريمض ءاتلاو كرحستلا ع ذرلا ريمسفب هلاصتال نوكسلا
 . لعاف عفر لحم يف

 ْ لع ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلاو ءاذا باوج يف ةبعقاو ءافلا : بصنئافق ©
 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : : بصنا . بارعالا نم اهل

 ةالصلا وا ةدابعلا وا غيلبتلا نم تغرف اذاف يا تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 : يف بصناف كايند نم تغرف اذاف ليقو ٠ اهيف دهتجاف وا ةدابعلا يف بعتاف

 . كتالص

 او كيرا

 2 اذ كيرلإو /

 فاكلاو :بغراب قلعتم رورجمو راج : كبر ىلا . قطاع وإلا: كير قإو 8

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض

 الو اصوصخ هللا ىلا كتبضر لعبجاو يا ؟بصتافا بارعا برعت : بغراف ©
 . هيلع ًالكوتم هناحبس هلضف الإ لأست

 دام دع د

 د55
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 © دمت نيتك ١

 هب مسقم مسا : نيتلا . «مسقلا ؤاو» رج فرح واولا : نوتيزلاو نيتلاو ©

 ؟

 : ريدقتلا فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو مسقلا واوب رورجم

 «نيتلا» ىلع واولاب ةفوطعم : نوتيزلاو . :نيتلا برب مسقأ وا .. نيتلا قحو

 نم نابيجع اهبنال اهب مسقأ . نوتيزلاو نيتلا برو يا ةرسكلاب اهلثم ةرورجم
 . ةرمثملا راجشالا فائصا نيب

 © َنوِسروُطو
 اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ؛نيتلا» ىلع واولاب ةقوطعم : نيثيس  روطو ©

 و9

 نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نينيس . ةرسكلا

 اهبارعا زوجيو ةعقب مسا وهو فيرعتلل فرصلا نم عونمن هنال ةرسكلا
 ركذملا عمجب ةقحلم اهنال ءايلاب يا.«نونسو نينس) لثم تاكرحلاو فورحلاب
 لبجلا مضت يتلا ةعقبلا يهو «نينيسال ىلا لبجللا وهو ةروطلا» فيضاو ملاسلا

 . رجش «نينيس# ليقو . هيلع ئسوم هللا ملك يذلا

 © نذل بااذمو
 هنال رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . ةفطاع واولا : اذهو ©

 . رورجب ىلع فوطعم

 ةمالعو اهلثم ةرورجم  تعن  ةفص وا ةراشالا مسا نم لدب : نيمألا دلبلا ©

 تك



 :ليغف وا نمآلا : نيمألاو . هللا اهامخ ةمركملا ةكم «دلبلا» و ةرسكلا اهربجج

 اهلثم ةرورجم دلبلل - تعن  ةفص : نيمألا . نومأملا يا لوعفم ىنعمب

 م أ عب سو نقل بوح مقاول انقلخ دقل © !

 :لعف:: قلخخ . قيقحت وا .عقوت فرح : دق . مسقلا باوج ابهنال بارعالا

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 اا ,. لعاف عفر لحم يف

 ؛يف . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعنم : نسحأ يف ناسنالا ©
 هنال ليضفتلا لعفأ وهو ( نسحأ) فرصو انقلخب قلعتم رورجبو راج :نسحأ

 . فيضا

 نسحا يف يأ ٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجت هيلا فاضم : ميوقت ©

 . هتروصو هلكشل ليدعت

 00 525-- ا

 ريم ءاطاو ةانقلخا بارعا برعت : انددر . فطع فرح : هانددر مث ©
 ' ش . هب لوعفم بصن لحم' يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 اةسفلا هبضن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيلفاس لفسأ ©

 !ءايلأ هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيلفاس !. لفسا يف ىنعمب
 .هرما ةبقاع ناك مث يا دزفملا ةكرح نم ضومع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال

 :نم لفسا هانددر نا ةيوسلا ةميوقلا ةنسحلا ةقلخلا كلت ةمعن ركشي مل نيح

 ْ :'راثلا باحصا مهو ًابيكرتو ًاقلخ لفس

 لغات



 «*» نترك كلها يووم ريكا”
 لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصومم مسا : نيذلا . ءاثتسا ةادا: نيذلا الإ ©

 نم يا لوالا بهذملا ىلع لاصتالا رهاظ ًالصتم ءانثتسا الإب ىنثتسم بصن

 ناو «ةعاجلا» ىنعمب هنال «(ناسنالا» ىلا دئاعلا «هانددر» يف  ريمضلا .ءاهلا

 نكلو ىنعمب ًاعطقنم ءانثتسا نوكي يناثلا بهذملا ىلعو درفم ظفل هظفل ناك

 . رمعلا لذرا ىنعمب طاطحنالا ىلا هانددر يا ىمرهلا نم نيحلاص اوناك نيذلا

 لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوكما ©

 نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛اونمآ» ةلمجو ةقراف فلالاو لعاف عفر لح يف

 . بارعالا

 . اهبارعا برعتو ؛اونمآ» ىلع واولاب ةفرطعم : تاحلاصلا اولمعو ©

 هنال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاحلاملا

 . تاحلاصلا لامعالا

 «نيذلا» باوج يف ةعقاو نوكت وا ليلعتلا ديفت ةيفانعتسا ءافلا : رجا: مهلف .٠

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ماللاو طرشلا ىنعم ةنمضتملا

 عوفرم رخؤم أدتبم : رجا . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجاو ماللاب

 . ةمضلاب

 فاضم : نونمم . ةمضلاب اهلثم عوفرم رجال - تعن - ةفص : نوئمم ريغ ©

 عطقنم ريغ مئاد باوث مهلف يا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحي هيلا 1

 . مهربصو مهتعاطل مهيلع نمي الو

 © نيل كيكات 7
 لح يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا :'ام . ةيفانثتسا ءافلا : كيذكي امف ©

 سة تالا



 لعافلاو ةمْضلاب عوفرم عراضم لعف : بذكي . ريرقتلا ديفي أدتبم عفر

  بطاخملا :ريمض - لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 ؛ةقيرط ىلع ناسنالل باطخخ وهو هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 "يف وا ليلذلا اذه دعب هراكناو نيدلا ببسب ًابذاك كلعجي |ف يا . تافتلالا

 . ءازجلاب عطاقلا ليلدلا اذه دعب ناسنالا اهيا كبيذكت ببس

 لحم يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم نامز فرظ : نيدلاب دعب ©
 'رورجيو راج : نيدلاب . عطاقلا ليلدلا اذه دعي ىنعمُب ةياغ هنالو بصن

 : هاب يا كبذكيي قلعتم.

 ١ نكفاركخْأْ سارا *
 .ةغلابم يفنلل راكتا ماهفتسا يا ماهفتسا ظفلب ريرقت فلأ فلالا : هللا سيلأ ©

 ؛ظفل هللا . ريرقتلا ىنعم ىلا عجرف ىفنملا ىلع تلخد راكنا ةزمه وا تابثالا يف

 .صقان ضام لعف «سيل» و: .. ةمضلاب ميظعتلل عوفرم «سيل» مسا : ةلالجلا

 ١ . «ناك١ تاوخا نم

 ا يضف رع سوهو «سيا بخ هال لع بيصم اظن اورج ١

 000 : ٠. فيضأ هنال

 لاس ركذمإ عمج هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب زوري هيلا فاضم : نيمكاحلا ©
 هيي هينف ميركل لو . درا يف ةكرلأو نيو نم شيع ثول

 ىلب : باوجلاو . هلها وه اب مهيلع مكي هناحبس هناو رافكلل

3 2 4 

 ب غ4



 و

 مساب احتتفم يا ةفوذحم لاحنب قلعتم .رورجمو راج : مساب .٠ تنا هريدقت

 ءاب يهو ءيشب ةقلعم ريغ ةدئاز ءابلا نوكت واأرقا مث هللا مسب لق كبر

 . «كبر مسا حبس» ىلاغت هلوق لثم كبر مسا أرقا ىنعمب ةفصلا

 فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : يذلا كبر ©

 - تعن  ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :يذلا .ةفاضالاب

 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ ©
 لك هناحبس لوانت يا ءيش لك قلخ ريدقتب يا ًاراصتخا اهوعبفم فذحو

 ام نيب نم ركذلاب ناسنالل صيصخت  ناسنالا قلخ  هلوقو قلطم هنال قولخم
 هرسف مث (هبم «قلخ يذلا» ليقف نانسنالا قلخ يذلا داري وا قلخلا هلوانتي

 , هترطف بيجع ىلع ةلالدو ناسنالا قلخل ايخفت «ناسنالا قلخ» ىلاعت هلوقب
 رثأتساو قلخلا هنم لصح يذلا هنا: داري ناو لوعفم هل ردقي ال نا زوجي ليقو

 «قلخ» نم ًالدب ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف ؛قلخ# نوكت وا . هاوس قلاخ ال هب

 ش . ليالا

 كة



 906 يس ؟

 هب لوعفم : ناسنألا . ىلوالا ةميركلا ةيآلا يفتر: + ناسنإلا قلخ ©

 :نم» ىلاعت هلوقك «ةقلع نم» ؛ لقي لو . قلخب قلعتم رورجيو راج : قلع نم ©
 ةعارم وا عمجلا ىنعم يف «ناسنالا» نال عمجلا ىلع اطاقوأ «ةقلع نم 0 ةفطن

 1 رو 21 2 35 ع

 . كيلا ىحوي

 :فاكلاو ةمضلاب عوفرم ًأدتبم : كبر .: ةيفانغسا اولا : مركألا كبزو ©
 .. ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخم ا ريمض  لصتتم ريمض
 ًااصتخا ربخا فلحو ةمضلاب عيفرم هاحص برلل -+ تعنت : - ةفص : مركألا

 رد لآ 3

 . اه لمع ال هتلص هدعب ةيلعفلا

 ًانوج هيف تتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضانم لعف : ملقلاب ملع ©

 ,يا ًااصتخإ اًطوعفم فذحو ملعب قلعتم رورجتو راج : ملقلاب . وه هريذقت

 . ملقلاب طخلا ملع ليقو . ملقلاب ناسنالا ملع

 ل

 ام أرقا يأ ًاراصتمخا افوعفم فذحو ىلوالا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ارقا ©



 و سرا 5م هر

 © كيرلا د
 هب لوعفم : ناسنالا . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ناسنالا ملع ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم 1

 ناث هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم ميسا : ملعب مل ام ©

 ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : ملغي . بلقو مزجو يفن فرح :مل

 ملا ةلمجو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج
 لوصوم لا ىلا - عجارلا - دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «ملعي

 :ىنعمب هملعي ملام : ريدقتلا .هب لوعفم هنال لحملا برصنم فوذحم ريمض

 . ملعلا رون ىلا لهجلا ةملظ نم مهلقنو هرملعي مل ام هدابغ ملع

 اكرم تما مسسسو م ا

 نه ةطْيلَوَس الان إ داك 51

 نا هاف هلع لا سب رثك ل و يال لمع ل و رح فرح: الك ©

 .ًادر

 «نأ» مسا : ناسنالا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ناسئإلا نا ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 - ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللاو «نا» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ىغطيل ©

 لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىغطي

 هج يكس اَءَتْنَأ ب

 لعف : هل . ضام لعف ىلع هلوخدل هل لمع ال يردصم فرح : هآر نأ ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم .ضام

 د50



 هب لؤغفم بصن لحم يف مضلا .ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو وه هريدقت ًانارج
 ينتملعو ينتيأر بولقلا لاعفا يف لاقي ملعلاو كشلا لانعفا نم هنال لوا

 راصبالا ىنعمب تناك ولو « ملعلا ةيؤرلا ىنعمو « اهصئاصمخ.ضعب كلذو
 نا :ةلص «ىنغتسا هآر» ةلمجو .'نيريمضلا نيب عمجلا اهلعف يف عنتمال

 ىأر نا ىنغمب ؛هآر نأ» نال ًاينغتسم هسفن هتيؤرب : ريدقتلا . ةيردصملا

 لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضابم لعف : ىنغتسا ©

 هب لؤعفم بصن لحم يف «ىنغتسا» ةلمجو وه هزيدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض
 ايغتسم ريدا «ىأما لمفلل

 2215 تا

 اياك كيرْلإَنإ 8

 ريمض - ٠ لصعم ريغض فاكلاو : ةيسكلا هرج ةمالعو ىلاب رورمجم مسا

 'ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا
 1 . ناسنالا ىلا تافتلالا ةقيرط ىلع عقاو لوقلاو . مدقملا «نأ»

 فلالأ ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم رمخؤملا !نا: مسا : ىعجرلا ©
 عم ًاقفاوت «ىعجرلا» ليقو . ىرشبلاك ردصنم وهو عوجرلا يا رذعتلل
 :لوقلا ينو «ىلوتو بذك» و «ىلص اذا ًاديع» يآلا سوؤر يا لصاوفلا

 0 ١ ل مك

 2 ضتيئزأاَت وأ 4

 ينبم ضام لعف : تيأر . ماهفتسا ظفلب هيبنتو ريرقت فلا فلالا : تيآرأ ٠
 ' ريمض - لام يمت هالو ارحل عقلا سقي اصتال وكس لع

 ٠ نع ينريخا ىنعمب لعاف عفو لح يف عتفلا لع ينبم - بطاخملا

 سة[



خ يف نوكسلا ىلع ينيص لوصوم مسا : ىهني يذلا ©
 لو يل سي بست ل

 ناث هب لوعفم بصن لحم يف ةرشع ةرشع ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف ةيطرشلا ةلمجلاو

 فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفربم عراضم لعف : ىهني ٠ «ىأر» لعفلل

 ةلص «يهني» ةلمجو . وه ةريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل

 لوسرلا ىلع دوعي «تيأر» يف ريمضلاو بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا
 . (6) دمحم ميركلا

 82 اَرَصاولَتَع

 امل فرظ : اذا . ةحتفلاب بوصنم يهني لعفلل هب لوعفم : ىلص اذا ًادبع ©

 ىنعم نمضتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي
 طرشلا

 ام نالو مولعم هنال ًاراصتخا هباوج فذحو هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخخ

 رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا لع ينبم ضام لعف : لص . هيلغ لدي هل
 رج لحم يف «ىللص# ةلمجو وه هريدقت ًازاوج هيف رتنسم ريمض لعافلاو

 . (24) دمحم ميركلا يبنلا وه «ًادبع» و ةفاضالاب م

0 0# 

 ْطئشاعَاكَنإ يأ ١

 طرش فرح : ن . ديكوتلل ةرركم ةدئاز يهو . تبرعا: ناك نإ تيأرأ ©

 مج لع يف طرا لت عفا لع يشم تل ضنا لش ناك . مناج

دقت ًاناوج رتتسم ريمض اهمساو نإب
 ةلالدل طرشلا باوج فذحو وه هري

 مأ ىوقتلاب رما وا ىدهلا ىلع ناك نا نا ريبقتلا يناثلا طرشلا باوج يف هركذ

 . ىري هللا نأب ملعي

 ةرسكلا مسالا رج ةمالعو «ناك»'ريخب قلعتم رورجملاو راج : ىدهلا ىلع ©

 . نذعتلل فلالا ىلع ةردقملا

 ري
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 ١ قوتئلإمأؤأ © 00
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف.: رما . فطع فرح : ىوقتلاب رمأ وقا#ه

 :قلعتم رورجمو راج : ىوفتلاب . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسبم ريمض لعافلاو
 ' . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو رمأب

 1 رو

  7١قو بنت © 0
 لمف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بذك . اهبارعا قبس : بذك نا تيأرأ ©

 ؛ باوجو وه هريدقت ًازاوج هيف راتسم ريمض لعافلاو نإب مزج لحم يف طرشلا
 0 . ةيلاتلا ةميركلا ةبآلا يف طرشلا

 ' ةحيتفلا لعفلا ءانب ةمالعو اهبارعا برعتو «بذك» ىلع واولاب ةفوطعم : ىلوقو ©
 ' ضرعاو يب بذك نمع ينربخا يا رذعتلا اهروهظ نم عنم فلالا ىلع ةردنللا
 ْ .. يركذ نع

0 000 

 ١ كرمان ضر 2
 مزجنو يفن فرح : ل . ماهفتسا ظفلب راكناو خيبوت فلأ فلالا : ملعي ملأ ©

 ا لعافلاو ةرخخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : ملغي 8 بلقو

 1 1 5 وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمصض

 فرخ : نأ . ردصملل رج فرح نوكت وا ديكأتللإ ةدئاز ءابلا هللا نأب ©
 ٠ ميظعتلل بوصنم ؛نا» مسا : ةلالحلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن
 ' يف زدصم ليوأتب «اهيلومعم» اهربخو اهمسا نم اهدعب امو «نأ» و ةحتفلاب
 8 املعي١ يلوعفم دسم دس بصن لحم

 ا :

 ! ريمْلَض لعافلاو رذغتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىري«©
 . مولعم هنالو ًاراصتخاو ًأطخ لوعفملا فذحيو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتشم
 . '(نأ» ربخ عفر لحم يف ؟ىري» ةلمجو . كلذ نع هبساحيسو هاري : ريدقتلا

 الكا



 © ةَيياكآ اقتتال نإ ١ ه
 لهج يبأل عدر يأ هل لمع ال عدرو رجز فرح يه واًاقح ىنعمب : الك ©

 . تاللا ةدابعب هرماو ىلاعت هللا ةدابع نع هيبن نع هل روسحو

 . مزاج طرش فرح : نا  ةنذؤملا ماللا - مسقلل ةئطوم ماللا : هتنب مل نكل ©

 همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : هتني . بلقو مزجو يفن فرح : ملا |

 يف طرشلا لعف وهو هيلع ةلاد ةرسكلا تيقبو  ةلعلا فرح  هرخآ فذح

 اهتني مل نأ» ةلمجو وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نإب مزنج لح

 مل نئل يا بارعالا نم اهل لحم ال هباوجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا

 . هيف وه امع عجري 1

 مسقلا باوج «اعفستلا ةلمجو . ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو ماللا : ًاعفستل ©

 مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو بارعالا نم امل لحم ال ردقملا

 حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : ًاعفسن . نيباوجلا دسم دس مسقلا باوج وا

 بارعالا نم امل لحم ال ةفيفخلا ديكوتلا نونو ةفيفخلا ديكوتلا نوئب هلاصتال

 هتبحسنلو هتيصانب نذخأتل يا نحن هريدقث ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 مدقم : ةيصانلاو . ةدشب هبذجو ءيشلا ىلع ضبقلا : عفسلاو . رانلا ىلا اهب

 ةيلات يهو اهيلع فوقولا دنع افلا ةفيفخلا ديكوتلا نون تلدباو سأرلا رعش
 نون يف افلا ةنكاسلا نوتلا بلق فقولا يف بجي ليقو . نيونتلا يفك ةحمف

 : ليقو فلالاب اهيلع عيمجلا فقوو ةحتفلا دعب ةعقاولا ةفيفخلا ديكوتلا

 . نيونتلاك اهنال ًافلأ طخلا يف بتكت

 ىفتكا لهج يبا ةيصان اهنا ملع الو عفسنب قلعتم رورجتو راج : ةيصاخلاب ©

 . ةفاضالا نع دهعلا مالب

 سس ل لا الل ل

 8 ةطادوِيك ص 7
 ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجب ىلوألا ؛ ةيصانلا : نم لدب : ةيصان «أ

41968 



 . ةدئافب تلقتساف تفصو اهنال ةركن ينمو ةفرعملا نم تلدباو

 امهرخي ةمالعو اهلثم.ناترورجم ةيصانلل_ ناتعن  ناتفص ةئطاخ ةيذاك ©
 ةقيلقحلا يف امهو يزاجملا دانسالا ىلع أطخلاو بذكلاب اهفصوو ةرسكلا
 ش ءىطاخخ بذاك ةيصان لوقلا نم غلبا يهو اهبحاصل

 #8 ميداعليلا 30
 ؤبا ءاش نا'يا ردقم طرش باوج نوكت وا ةيفانثتسا ءافلا“: ةيداث عديلف .٠

 ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : عدي .'رمالا مال ماللاو عديلف كلذ لهج
 رتتسمريمض 'لعافلاو هيلع ةلاد ةمضلا تيسقبو - واولا  هرخخآ فذخح همزج
 ةحتفلا هبضت ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هيدان .. وه هريدقت ًازوج هيف
 - لثم هيدان لهأ نا ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم ,لصتم ريمض ءاهلاو
 . هماقم يدانلا ميقاو بوصنملا فاضملا :فذحف  ةيرقلا لأساو -

201 
 ةّينايزلاعرتس 18

 ؛عراضم لعف : عدن . ذيكأتلل - فيوست  لابقعسا فرح نيسلا : عدت .©
 ليقو ًاظخ  ةطقاسلا  ةفوذحملا واولا ىلع لقفلل ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 . 'تيقبو هيلع طخلا اونبف ةئكاسلا ماللا اهتتلبقتسساو ةنكانس اهنال واولا تطقس
 ١ ا .. نحن هريدقت ًابوجو هيف رثتسم ريمض لعافلاو اهيلع ةلاد ةمضلا

 اولوقيل باذعلا ةكئالم يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةيئابزلا ©
 . .هبيذعت

 اة تسر 52000 14
 .ينأل دز رهو هل لمع ال رجتنو عدو فرح وا «ًافنحاا ئنعمب ؛ هعطق ال الك ©

 ' همزج ةمالعو الب موزجم عراضم :لعف : هعطت ::ةمزاج ةيهان : ال. لهج

 ل الكا



 ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال ءايلا تفذحو هرخآ نوكس

 يا هب لوعفم بصن لحم يف.مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو تنا هريدقت

 ميركلا لؤسرلا انه بطاخملاو لهج يبا نايصع نم هيلع تنا ام ىلع تبثا
 . (ة1) دمحم

 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع يئبم رما لعف : دجسا . ةفطاع واولا : دجساو ©

 . تنا هريذلقت ًابوجو هيف رتتسم

 كدوجس ىلع مدو يأ اهبارعإ برعتو !دجسا ىلع واولاب ةفوطعم : برتقاو ©

 . كبر ىلا بزقتو كتالص ىلع يأ

3 3 
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 #2 ردقلا ةروس بارعإ #*

 نوكسلا ىلع ينيم لضتم ريمض هانا و لعفلاب هبشم ديسكرتو بصن فرخ : انإ ©

 . «نا) مسا بصن لحم يف

 !ينبم لصتم ريمض ءان# و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : هانلزنأ ©

 ؛ىلع ينبم نآرقلا ىلع دوعي لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع
 رهاظلا نارقلا مسا ركذ نود ريمضلاب ءاجو هب لوعفم بصن لحم يف مضفلا

 لزن ميركلا نآرقلا نالو موهفم ىنعلل نأل نا ولعس نال ركذ هل مدقتي م ذا
 . ايندلا ماسلا ىلا ردقلا ةليل يف ةدحاو ةلمج

 ارورجم هيلا فاضم ::ردقلا . ءانلنأب قلغتم رورجيو راج : ردقلا ةليل يف ©

 ا ْ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 رس يجو هر ارو

 ردع ةلاَمَكددأاََو ؟

 اةياغ كتيارد غلبت لو يا «ةقاحلا» ةروس نم ةثلاغلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ©

 / . اهردق ولع ىهتنمو اهلضف

 -ةال4ال



 رورجم هيلا فاضم : ردقلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ريخ ردقلا ةليل ©

 لضفأ يا ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريخخ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب |

 .- لضفا اهئاضقو زومالا ريدقت .ةليل يا

 رورجم هيلا فاضم : رهش . ريخب قلعتم رورجمو راج : رهش :فلأ نم ©
 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 رتازْكِنُت :تيينإب اي زفاو كتل 0

 لحم يف وا ردقلا ةليلل نا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ةكئالملا لزؤنت ©

 1لزنت ارتتت» هلصاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لزنت . اهنم لاح بصن

 لزنت يا ةمضلاب عوفرم لعاف : ةكتئالملا . ًافيفخت نيءاتلا ىدحا تفذح

 . ضرالا ىلا ليقو ايندلا ءامسلا ىلا:ةكئالملا

 يا ةمضفلاب اهلثم عوفرم ؛ةكئالملا» ىلع واولاب فوطعم : اهيف حورلاو ©
 . ةليللا كلت دنع الا ةكئالملا مهارت ال ةكئالملا نم قلحخخ ليقو . ليربج

 . لزنتب قلعتم رورجمو راج :اهيف

 لوح نيفاح يا ةكئالملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورحجتو راج : مهير نذإب ©

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : . مصر نذاب نيريسم وا نيرومأم قلخلا

 رج لع يف نيف يعصف ؛مهاو افاضم رم ةرسكلا هرج :ةمالعو

 . ةفاضالاب
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 ةفاضالاب رؤرجم هيلا فاضم : رمأ . لزنتب قلعتم رورجو ناج : رمأ لك .نم ©
 يا (غابلأ) ىنعمب نم : : ليقو . 0 لك لجا نم يا ةرسكلا هرج ةمالعو

 . هللا هاضق رما لكب

 ركلات د 71

 . يخلو ةمالسلا الا اهف

 وا «ىلا» انه اهانعم ةياغ فرح يهو رج فرح“: رجفلا علطم ىتح ©

 لعب وا لزتب قلحتم رورو رابخأو تحي روز مسا: علطم . «عسم)

 . ردصم ,وهو عولطلا ىتعمب ب ماللا حتفب ب «غلطم» و ؛مالسا هيلع لدي فوذع

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحجم هيلا فاضم : رجفلا
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 * ةنيبلا ةروس بارعإ »

 قبس زفر ليلتك ري ١

 صقان عراضم لعف : نكي . بلقو منجو يفن فرح : نيذلا نكي مل ©

 نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا هرخآ نوكس همزج ةمالعو موزجم 3

 لاصتا لجال انه نونلا فذحت ملو ًاضيا نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو

 لوصوم مسا : نيذلا . ةكرحلاب ةيوقو هلجال ةروسكم يهف اهب نينكاسلا

 . «نكي' مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك ©:

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛اورفك» ةلمجو ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 . بارعالا

 نال لوصوملا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : باتكلا لهأ نم ©

 : باتكلا . باتكلا لهأ نم مهنوك لاح : ريدقتلا ينايب رج فرح «نم»

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم «باتكلا لهأ» ىلع واولاب ةفوطعم : نيكرشملاو ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنال ءايلا

 نونلاو ماس ركذم عمج هئال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم «نكي» ربخ : نيكففم ©

 نيثئبشتم مانصالا ةدبعو باتكلا لها لازي ال يا درفملا نيونت نم ضوع

 . هنوكرتي ال مهنيدب

 غم



-30- 
 لف : أت «نأ الإ» وا «نا ىلا» ىنعمب رجو ةياغ فزح : مهيتأت ىتح ©

 نيم «مها و ةحتفلا هبصن ةمالعو «ىتح» دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم
 «نأ) ةلص (ةنيبلا مهيتأت» ةلمجو . مدقم هب لوعفم بطن لحم يف نيبئاغلا

 يف ردصصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضلا «نأ' و بارعالا نم اذ لعل ةرمضملا

 ةحضاولا ةنحلا ليلدلا يا ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم . لعاف : ةثيبلا ©

 ميركلا لوسرلا اهب دوصقملاو

 يطال ١
 رورجيو راج : هللا نم . ةمضلاب عوفرم «ةئيبلا» نم لدي : هللا نم لوسرر ©

 اا . لوسرل ةفصب قلعتم ميظعتلل

 يمض لعافلاو لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضفلاب عفرم عراضم لعف : ولتي ©

 ةفص' عفر لحم يف «ةرهطم ًافحص ولتبا ةلمجو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 0 . لوسرل ةيناث'

 ةفضا : ةرهطم . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةرهطم ًافحص «© ٠
 نم ةرهطم :سيطارق يا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًافحصل - تعن

 . ميركلا نآرقلا يهو لطابلا

 هج يق 5

 راج“ © اهيف سل يق بعل لع يلا ا ىتك اهبف ©

 اهيف يا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : بتك . مدقم ربخب قلعتم رورجتو

 قحاب ةقطان ةميقتسم يا ةمضلاب اهلثم ةعرفرم بتكل  تعن - ةفص : ةميق ©

 . لدعلاو
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 © هيأ 0 1 2

 لعف : قرفت . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : نيذلا قرفت امو ©

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ىضام ©

 . بارعالا نم اه لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف

 ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : باتكلا اوتوأ ©

 لعاف بئاث عقر لحع يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا

 امو يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : باتكلا . ةقراف فلالاو

 . ًاقرف مهقرفت وا قحلا نع اوقرفت

 قلعتم رورجمو راج : دعب نم . يفنلا دعب قيقحت فرح : ام دعب نم الإ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم «يذلا»

 ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ةئيبلا مهتءاج ©

 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و بارعالا نم اهل لحم

 ول «ام) ةلص (4ةئيبلا مهتءاجلل ةلمحو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف : ةنيبلا

 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا ؛ام» و . بارعالا نم اهل لح

 . ةفاضالاب

 راض او اقص ندا نصلح هلأ هدب لدي أوز راو 5 ٠

 © ةمئأان دكإدو وكلا ووو

 يف ىلاعت هللا مهرمأ امو يأ ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : الإ اورمأ امو ©
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 ”عراشم لعف .: اودبعي . «يك١ مال وا ليلعتلل رج فرح مالا : هللا اوديعبل ©

 ريم واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم
 هب لوعفنم : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراف فلالاو لعاف عفر لح يف لصتم
 اهل لحم ال 'ةرمضملا «نأ» ةلص ؛هللا اودبعي» ةلمجو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 'ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و بارعالا نم
 :وا . 'هدحو هللا ةدابعب الا اورمأ امو ريدقتلا اورمأب قلعتبم رورجملاو رابجلاو
 : . هدحوأ هللا ةدابع لجال الإ

 هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم ؛اودبعي# يف ريمضلا نم لاح : نيصلخم ©

 اا . درفملا نيونت نم ضوع نؤونلاو ملاس ركذم عمج

 لعاقفلا مسال هب لوعفم : نيدلا . نيصلخممب قلعتم روزجبو راج : نيدلا هل ©
 ش . ةحتفلاب بوصنم «نيضلخت»

 ! نزو ىلع فرصلا نم ةعونمم اهتال نونت لو ةحتفلاب ةبوصنم لاح : ءافقنئح ©

 : يا 4ص“ ميهاربا ةئس نيعبتم وا نيميقتسم يأ فيئح, عمج يهو (؟ءالعفال

 ْ . مالسالا نيد: ىلا نيلئام

 ةالصلا  اهبارعا برعتو ؛اودبعي» ىلع واولاب ةفرطعم : ةالصلا اومدقيو ©
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 . اهبارعا برعتو «ةالصلا اوميقي» ىلع واولاب ةفوطعُم : ةاكزلا اوتّوبو ©

 : أدتبمأ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . ةيفانتسا واولا : كلذو ©

 ' . ةالضلا ماقاو ةاكزلا ءاتيإ ىلا ةراشالاو باطخلل ,.فاكلاو دعبلل ماللاو

 :روزجم هيل فاضم : ةميقلا . ةمضلاب عيفرم ؛كلذ» ريخ.: ةميقلا نيد ©
 ؛ هيلا فاضملا فذحف ةميقلا ةلملا نيد يا ةرسكلا هرنجأ !ةمالعو ةفاضالاب

 ش . هماقم ةفصلا تميقاو فوصوملا
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 يلح افايازئاوتح بنل صدأ رَمكَردلَدِإ 1 1 3 .1 1
 © يأ دك مة

 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نيذلا نا ©

 . «نا» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع

 لوالا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نيكرشملاو باتكلا لهأ نم اورفك ©

 . مالسالاب اورفك يا

 . منهج ران يف نولخدي يا «نا# ربخب قلعتم رورجبو راج : منهج ران يف ©

 ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :

 . فيرعتلاو ثينأتلل فرصلا نم عونمم هنال

 نم ضرع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنال ءايلاب ةبوصنم لاح : اهيف نيدلاخ © :

 . نيدلاخب قلعتم رورجمو راج : اهيف . درفملا نيونت :

 . نال ناث ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ةيربلا رش مه كثلوأ ©

 فرح فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوا

 («مه) ريخ : رش . ناث أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : مه . باطخ

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةيربلا . ةمضلاب عوفرم

 نوكت نا زوجيو «كنئلوا» ربخ عفر لحم يف «ةيربلا رش مه» ةيمسالا ةلمخلاو

 ربخ «ةيربلا رشا نوكتف بارعالا نم هل لحم ال ؟داعا» لصف ريمض ؛مه»
 . قلخلا وا سانلا ةيربلاو «كتئلوا»

» 7 1١ 
 ةفوطعم : اولمعو . ىنعملا يف قرافلا عم ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا . اهبارعا برعتو «اونمأ» ىلع واولاب

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن
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 م م1
 0 أ هاو اس و هس ا 1 ١

 2 يشع لإ ةتعاوُص ةروهنع ةلاوزد : كاذب

 رج .لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عيفرمأ دتنم : دنع مهؤازج ©

 وهو أدتبملا ربخب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصتم ناكم فرظ : دنع . ةفاضالاب
 .أدقبملل ناث ربخ عفر لحم يف هببخ عم «مهؤازج» ةيمسالا ةلممجاو فاضم

 . ؟كتلوا»

 وهز ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :. ندع تانج مهير ©
 ' ريخ .: تانج . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه» و فاضم

 ةمالغو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ندع . ةمضلاب عوفرم «مهؤازجل

 . ءاقبو ةماقا تانج مهطوخد يا ةرسكلا هرج

 - تعن  ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : راهثالا اهتحت نم يرجت ©
 نم: . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعْبف : يرجت . تانجل
 رابنالا يرجن ريدقتلا راهنالا نم لاحب وا'يرجتب قلعتم :رورجمو راج : : تحت

 . ٠ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبه لصتم ريمض ءاه» و اهتحت ةنئاك

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : رامتالا

 نزنلاو ماس ركذم عمج امال ءايلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم لاح : اهيف نيدلاخ ©
 . نيدلاخب قلعتم رورجبو راج : اهيف . درفملا نيونت نم ضوع

 يف ديكأتلاو رارمةسالا ىلع لدي ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ًادبأ ©
 . نيدلاخب قلعتم لبقتسملا

 لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا لع ينيم ضام لعف : مهثع هلل يضر ©

 : لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرج : نع . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 ' لاح بضن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو . يضرب قلعتم رورجملاو راجلاو نعب رج

 ل غمك

 هب



 ام راسكنال ءاي واولا نم تبلقف وضر : اهلصاو «مهؤازج» يف ريمضلا نم

 رهاظلا مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوضر . ةفطاع واولا : هثع اوضرو ©

 اهنوكسل ءايلا تقذحف «اويضر» لصالاو ةعامجلا واوب هلاصتال ءايلا ىلع

 لصتم ريمض واولاو اهلبق ام ىلا ءايلا ةمض تلقن نا دعب ةعامجلا واو نوكسو
 . اوضرب قلعتم رورجمو راج : هنع . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 دعبلل ماللاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : نمل كلذ © :

 يا «كلذ» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 . بارعالا نم امل لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . نمل ىطعي
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 ازاوج هيف تتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هبر .يثخ ©

 ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هبر . وه هريدقت

 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

36 23 

 - عمال



 ل 3

 نز 7 15 اذإ

 / ىنعم نمضتم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ ©
 . هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا

 ؛ لعف : تِلرلَز . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ضرألا تلزلز ©
 ! اهل لحم.ال ةنكاسلا ثيثأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام
 لعاف بئان : ضرالا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرحو بارعالا نم

 . .ةيناثلا ةخفنلا دنع ردقملا اهيارطبغا ضرالا تبرطضا اذا يا ةمضلاب عوفرم

 : «اه» و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : اهلازلز ©

 . هدعي سيل يذلا ديدشلا اهاْرَلَز ىنعم

 © كفل امو 1

 : حتفلا ىلع" ينبم ضام لعف : تجرخا . ةفطاع واولا :::ضرالا تجرخاو ©

 , لعاف : ضرالا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرح ةنكاسلا ثيزأتلا ءات ءانلاو

 0 . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو ةمضلاب عرفرم

 ' ينبم لصتم ريمض هام» و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنمإهب لوعفم : اهلاقثأ ©
 ام لعج يل تبا شم رعد لق عج ةفاضألب رج لع يف ةركسلا لع

 -ةمةملال



 11 واسم د

 *© الامزشإلا لوو *
 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةفطاع واولا : ناسنإلا لاقو ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : نانسنإلا

 مسا : ام  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : اهلام © .

 ريمض ااه» و رج فرح ماللاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا

 «ام» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 . اهنطب يف ام تظفلو ةديدشلا ةلزلولا هذه تلزلز ضرالل ام يا

 ىلع ينبم مسا «ذإ9 و «اذا» نم لدب ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ذّئموي ©

 اضيا ةفاضالاب رج لحم يف وهو نيونتلا نوكسو هنوكس : رهاظلا نوكسلا

 لزلزت ذئموي : ريدقتلا ةفاضالاب رج لح يف نيونتلاب اهنع ضوعملا ةلمجلاو
 . ضرالا

 نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةيلعفلا ةلمجلا : اهرايخا ثدحت ©

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ثدحت . «اذا» باوج يا بارعالا

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : رابخنا . يه هريدقت ازارج هيف رتتسم ريمض

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و ةحتفلا هبصن
 لعفلل لوألا لوعفملا فذحو رشو ريخ نم اهيلع لمع اهب ضرالا ربخت يا

 . اهرايخا قلخلا ربخت يا اراصتخا «ثدحت»

 ١2ه :
 © اَنئيدَأِب ©

 - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب بوصنم «نأ» مسا :كبر
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 ربخ عفر لحم يف هدغب ةيلعفلا ةلمجلاو ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم
 ءابلاب رج لحب يف ردصم ليوأتب اهيلومعمو يا اهدنعب امو «نأ» و «نأ»
 ' اه كبر ءاجيا ببسب اهرابخا .ثدحت يا . ثدحتب قلعتم رورجملاو راجلاو
 كب نإ ثيدحتب ثدحت ذشمري ىنعلا وكي نا وا تيب حملاب امنيا هرمأب

 زوجيو اهرابخأب ثيدحت اه ىحوا كبر نأب اهثيدحت نأ: ىلع اهرابخأ اهل ىجفأ

 * كبر نأب اهرابخخأب ثدحت ذئموي يا اهرابحنا نم ًالدب «كيبر نأب» نوكي نا
 1 . اذكب هثدحو اذك هثذحأ لوقن اننال ال ىحوا

 ٍ لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اهل ىحوأ ©

 ' لصتم ريمض «اه» و رج فرح ماللاو وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض
 «الا و ىحوأب قلعتم رورجملاو رامجلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا لع ي ينبم
 : . ىلا انه تبقاع يا ةبقاعلا مال ماللا نال «اهيلا» ىنعمب

 3و1 2100 1 تس
 ه2 مديل اور امش نلارُدَصِدَسَو 1

 عوفرم عراضم لعف : ردصي . اهبارعا قبس : ساثلا ردصُي ذكموي ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : سانلا . ةمضلاب

 ' نم مهجراخم نع سانلا ردصي ذئمري يا ةحتفلاب برصنم لاح : ًاقاتشأ ©
 قرفتي وا .نيعزف هوجولا دوسو نينمآ هوجولا ضيب نيقرفتنم فقوملا ىلا روبقلا
 . راثلاو ةنجلا اقيرط مهب

 لوهجملل ينبم عراضم لعف : اوري . «يك» مال وا ليلعتلا مال ماللا : اوريل ©

 ريمض واولاو نوئلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 ' «نأ» ةلص «اوري» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم
 ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا نأ» و . بارعالا نم اهل لحم ال ةرسسغللا

 . ردصيب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف

 يف نيبئاغلا ريمض (مه» و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مهلامعأ ©
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 فاضملا لحو بوصنملا فاضملا فذحف مهلامعا ءازج يا ةفاضالاب رج لحم

 . هلحم هيلا

00 7 

 88 ,هراريحوز ذ لام[ ىف
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسا ءافلا : نمف ©

 . «نم» ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلاو أدتبم

 هرخآ نوكس همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : لمعب ©

 . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 هيلا فاضم : ةرذ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةرذ لاقثم ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب

 نم ًالدب نوكي نا زوجيو ريخ نم يا ةحتفلاب برصنم زيي : هري ًاريخ «©

 همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا باوج عراضم لعف : هري . «لاقثم»

 هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . فلالا  ةلعلا فرح  هرخآ فذح

 . ةنز «لاقثما و ءابطا نم سمشلا عاعش يف ىري ام «ةرذلا» و «لاقثم»

 2 7 2 7 رس

 2 وهرب رشف ةلاتمزمحْنَمَو

 . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفرطعم © :
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 2 * تايداعلا ةروس بارعإ #

 ١ ضيفو ©
 : واوب رورجم مسا : تايداعلا . مسقلا واو وهو رج فرح واولا : تايداعلاو ©

 : . قوذحملا مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا هرج ةمالعو مسقلا
 ْ وهو حبضتف ودعت يهو ةازغلا ليخب مسقأ يا تايداعلا برو : ريدقتلا

 . يرجلا دنع اهترص

 ' وا «نحبضي# هريدقت رمضم لعفب بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ًاحيض#»
 ٠ ةمالعو وذعلا عم نوكي حبضلا نال تاحباضلاو ىنعمب تايداعلاب بوصنم 200

 : .حبضلاو . تاحباض يا لابملا عضوم يف ًادصم نوكي وا ةحتفلا هبصن

 : . نودع اذا اهسافنا توص

 و

 ديرو <
 _ازردصم'_ قلطم لوعفم : ًاحدق . ةقباسلا ةميركلا ا ةقوطعم ©

 ' رانلأ يروت يتلا «ًاحبض» بارعا برعت وا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم
 تاكاص .يأ ةتاحداق» ىنعمب نوكت وأ نيروأف ىنعمب حدقت يا اهكيانسب

 . هةر ش ةراجسحلا

 © اًعضِريلا 0
 ! وذغلا ىلع ريغت يتلا يا . اهبارعا برعتو ةيئاثلا ةميركلإ ةيآلا ىلع ءافلاب ةفرطعم ©

 ' قلعتم ةختفلا هبصن ةمالعو بوصنم نامز فرظ «ًاحبص» و حابصلا تقو يف
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 مسا عضوو نرغأف ىنعمب ًاحبص ريخت يا «تاريغملا» هرسفت رمضم لعفب

 ل

 نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : . ةفطاع ءافلا : + نرفأف 5

 ءايسا اهنال هدعب امو تايداعلا وه يذلا مسالا ىلع لعفلا فطعو ليخلا

 يف لاعفالا هذه ريوصت ةمكح فطعلا اذه فو لعفلا ىنعم ىطعت نيلعاف

 ءامسالاب ريوصتلا نم غلبا وهو فلاختلا نم مسالاو'لعفلا نيب ل سفنلا

 . !نجيها ىنعمب ؛ ؟نرثالا و يضاملا دعب عراضملاب ريوصتلا كلذكو ةقسانتملا

 يف ريمضلا نوكي وا تقولا كلذب يا نرثأب قلعتم رورجيو راج : ًاعقن هب ©

 : ًاعقن .٠ قايسلا نم فورعم هلال ركذ مدقتي مل ناو يداولا نع ةياثك «هب»

 حايصلا هب داري نا زوجيو ًارابغ يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 . ةيلجلاو

 حس رس

 *© اعحوب نطَسَوو

 هب تاسبتلم نطسوف يا اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 هو وبس 5 ماس

 0ك دوكلأ يي َنَسسِلَنِإ 5

 6«نإ» مسا : ناسنالا . لعفلاب هبشم ديك سر بصنت فرح ؛ ناسنإلا نا ©

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو دونكب قلعتم رورجيو راج : دونكل هيرل ©
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 ىضاغلا . ” روفكلا اهيناعم نمو نارفكلا ديدشل ًاصوصتخ هير ةمسنل هنا يأ

 . مسقلا باوج يف ةعقاو «نا» و

 © يهلك ةعلاو 07
 لصتم ريمصض هافاو اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 : مسا : اذ . رج فرح : ىلع . «نا» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 ل يخل فاكلاو دعبل : ماللاو ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبص ةراشا

 ' هدونك ىلع هللا ناو ليقو هسفن .ىلع دهشي يا ديهبشل هدونك ىلع ناسنالا ناو
 . ديعولا ليبس ىلع دهاشل

 200 عم هر

 ن يدش رف َحِْهَسإَو

 بأ لجال هناو يا اهبارعا برعتو ةسداسلا ةميركلا ِةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©
 ' بل وهز يرق لاما بحل هناو يا يوقلا ديدشلاب دانا د . ليخبل لاملا
 . نم يا ليلعتلا ىنعمب ماللا نوكت نا زوجيو فيعض هتمعن ركشو هللا ةدابع

 . ليخبل لاملا بح لجا

 «» روشلاهوتب رانيا
 ش : ل . ةينييزت ءافلاو ماهفتسا ظفلب بيجعتو راكنا فلا فلالا : ملعب الفأ ©

 رتفسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعق : ملعي . ال لمع ال ةيفان
 . قوعقم دسم تدس ايباوج عم هدعب ةمطرشلا ةلمدلاو وه هريدشت الوجب هسف
 . «ملعيلا

 هبارجب بصن لحم يف نوكسلا لع ينبس نييلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ ©
 . :طرشلا ىنعم نمضتم

 ينبم ضام لعف : رثعب . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ام رشعب ©
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 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل
 . لعاق بئان عفر

 ام : ريدقتلا . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : رويبقلا 2 ل

 . روبقلا يف رقتسا

 ٠ روصو انلصحَو ©
 يف ام عمجو يا . اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ©

 . شغلاو دقحلا يف رودصلا
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 ١ ريب ديو ميسينالإ ©
 و «اذا» باوج يف ةعقاو يهو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : مهبر نا ©

 نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج اهربخخو اهمسا نم اهزيح يف امو «نا»
 ريمض «مه١ و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «نا» مسا : بر . بارعالا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ءابلا : مهم ©

 . «نا» ربخب قلعتم

 ىلع ينبم مسا (ذا» و فاضم وهو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ذئموي ©

 هنوكس : نيئكاسلا ءاقتلا نم اصلخت رسكلاب كرح هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا

 ةلمجلاو . ًاضيا فاضم وهو ةفاضالاب رج لحم يف وهو نيوئتلا نوكسو
 ام رثعبي ذئموي ريدقتلا ةفاضالاب رج لح يف نيونتلاب اهنع ضومعملا ةفوذحملا

 . رودصلا يف ام لصحيو روبقلا يف

 . ةمضلاب عوفرم «نا) ربخ : ريبخ .  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : ريبخل ©
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 : مسا يهو «ةقاحلا» ةروس نم ىلوالا ةميركلا ةيآلا يف (ةقاحلا) بارعا برعت ©

 . ربكالا عزفت سبانلا عرقت يا ةمايقلل

 م © ةَعراَسْلأَم ”

 . «ةقاحلا) ةروس نم ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ةقاحلا ام بارعا برعت ©

0 3 -_ 

 #© ةعراشلامكيردأاَمَو <33

 ةروس نم ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ةقاحلا ام كاردا امو» بارعا برعت ©
 ٍ : . «ةقاحلا»

 206 و ف اس رس
 « نينا الدال اركب 3

 ' عراشم لعف : نوكي . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : سانلا نوكي ©

 . ةمضلاب عوفرم «نوكي) مسا : سانلا ٠ ةمضلاب عوفرم صقان

 ةةكادل
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 فاكلاب رورجم مسا : شارفلا . ةيبشتلل رج فرح : ثوثبملا شارفلاك ©

 فاكلاو «نوكيا# ربخ بصن لحم يف رورجملاو راجلاو ةرسكلا هرج ةمالعو

 نوكتو «نوكي» ربخ بصن لح يف «لثم» ىنعمب حتفلا ىلع ًاينبم مسا

 ةفص : ثوثبملا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب ًارورجب هيلا ًافاضم «شارفلا»

 يف شارفلاب اوهبش . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم شارفلل - تعن
 . قرفتملا «ثوثبملا» و راشتنالاو ةرشكلا

 © ضنا اك فكابفاوطتو
 نهعلاب لابجلا هبش . اهيارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم © .

 قرفتل «شوقتملاباو . ةنهع : اهدرفم . ًاناولا غبصملا رمحالا فوصلا وهو

 . اهئازجا

 0 ةيبروَمتكنَمأ 8 7 ا

 : نم . هل لمع ال ليصفتو طرش فرح : اما . ةيفانثتسا ءافلا : نم امأف ©

 لعف نم ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا

 . «نم» ربخ عفر لح يف هباوجو طرشلا

 ءات ءاتلاو نمب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : .تلقث ©

 . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : هثيزاوم ©

 عمج وأ هللا دنع نزو هل يذلا لمعلا وهو ثتوزوم عمج يهو ةفاضالاب رج

 ايندلا يف قحلا مهعابتال يا تانسحلا نم تلقث يا اهاحجر اهلقثو نازيم

 . ةرخآلا يف اهلقثو

 -غةالال



 ة ع

 ٠١ َةيضاَرَوَّتِبِع ؤ وهف 8

 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 نمب مزج لح (يف ءافلاب نرتقم مزاج

 | ةيضرم يا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةشيمل - ثعن - ةفص : ةيضار ©

 شيعلاب نوض ري اهلها نال «ةلوعفم» ىنعمب , انه «ةلعاف#ا ؛نال اضر تاذ ىنعمب

 . دولخلا راد يف

 ١ منوع م 2#
 ةرثكل تفخ يا اهارعا برعتو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةقوطعم ©

 . ايندلا يف اهتفخو لطابلا مهعابتال تفخ اهناو تائيسلا

ُُ 2 04 

 لضتتم ريمض ءاه لاو ةمضلاب عوفرم أدتبم : ةما . ةميزكلا ةيآلا بارعا برعت ©

 ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ةيواه . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 1 لكؤ .٠ هاوأمو اهيلا هريصم ناك اذا رفاكلل ًاما نوكت منهج نال راثلا هاوأم يا

 . هل مأ وهف هيلا همضو ًائيش عمج ءيش
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 ْ طرش باوج ةيمسالا ةلمجلاو ؛ره» ربخب قلعتم رورجيو راج : ةشيع ْف ©



 ٠ ةيماَمَكبرَدَيَو 8
 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : يه . ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا عجارت ©

 . «ةيواه» ريمض وه وا «ةيواه همأف» هلوق اهيلع لد يتلا ةيهادلا

 #*© ةّيماحرا ةيماَلَك ١١
 - تعن - ةفص : ةيماح . ران يه هريدقت فوذحم ًأدتبم ربخ : ةيماح راث ©

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم رانل

2 3 
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 #2 رثاكتلا ةروس بارعإ ©.

 ٍْ رب م رس

 © د كركم
 ' رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رثاكتلا مكاهلا ©

 اج نييطاخملا ريمضض لصتتم ريمض فاكلاو

 ٠ . ةالرألاو 3 وا ( ةرثكلا يف - يهابتلا - يرابشتلا مكلغش يا

 ظ © َرَكْلكترْرَوَع ١
 ' نوكسلا لع ينبم ضام لعف : مترز . ءادعباو ةياغ فرح : مقرز ىتح ©

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عف فرلا ريمضب هلاصتال
 ْ . عمجلا ةمالع ميملاو - نيبطاخملا ريمض وهو  لعاق عفر

 . نابع رياقلا ايزو . ةحتفلا هبصت ةمالعو بوصتم هب لوعشم : رياقملا ©
 ' .٠ مهب مكمت ميركلا لوقلا يفو تاومالاب مترئاكتف رباقلل ىلا مترص يا توملا

 © راك نم
 هسفنل رظانلا متهي ال نا يغبني آل هنأ ىلع هيبنتو عدر فرح : فوس الك ©

 ا ءاقحا ىنعمب ثركي ذأ زوو هل لمسعال رجلو عدي فرح ليقو . هنيدب

 ' راذناو ديدبهتو ديعو هيف - لابقتسا فيوست فرح :: ف وس .٠ ًادر سيلو

 ْ . مهتلفغ نع ارهيتيف اوفاخيل

 ' عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عيفرم عراضم لعف : نوملعت ©

0 



 ايف أطخلا نوملعت فوس يا قايسلا نم موهفم هنال لوعفملا فذحو لعاف

 . هيلع متنا

 هوا د هه سرس رع
 © وكس

 اهنال يظفل ديكوت يهو اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع مشب ةفوطعم ©
 . دشاو لوالا نم غلبا وهو مهيلع راذنالاو عدرلل ديكأت يا ةرركم

 هر و

 © نيل معو
 باوجو مزاج ريغ طرش فرح : ول . ىلوالا نم لدب : نوملعت ول الك ©

 . نمت فرح (ول» ليقو

 وهو ةحتفلاب بوصنم لعفلا عون نايبل  ردصم  قلطم لوعفم : نيقدلا ملع ©

 يا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيقيلا . فاضم ش

 وهو نيقيلا ملعو : لصالا : شفخالا لاقو . ًاقح ًانيقي لع كلذ نوملعت

 8 «ملع» بصنق مسقلا وأو تفذحف مسق

 ١ مي دور ©
 مسق باوج ةلمجلاو فوذع مسق باوج يف ةعقاو ماللا : ميحجلا نورتل ©

 اذا اذه . ميحجلا نورتل هللاوو : ريدقتلا . بارعالا نم ال لحم ال فوذحم

 هباوج ماللا نوكت [سق هلعج ةلاح يفو (سق «نيقيلا ملع» يف ؛ملعلا» نكي م

 ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا فذح ىلع ينبم عراضم لعف يهف «نورت»

 ةعامجلا واوو ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتا نوئلا فذح ىلع هئانب ببسو

 نونو . لعاف عفر لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا

 ب ةءادل



 'ام ناو ديعولا ديكوتل انه مسقلاو . بارعالا نم احل.لحم.ال ةليقثلا ديكوتلا
 . ةيف كشال هب اودعوا

 © يقبل َنيعاهيورادي 0 مارا مس 7 سس سو و يم
 ينبم لصتم ريمض ءاه» و اهبارعا برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع مثب ةفوطعم ©

 زوجيو نيقيلا سفن يه يتلا ةيؤرلا يا هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 يف ةدايزو ديدهتلا يف ظيلغت راركتلا يفو راصبالاو ملعلا ةيؤرلاب داري نا
 ش ّْ . ليوهتلا

 رس و

 هيب هان هي هيو

 "مه © ريل عْرَسو كوم 1 هلت 2 000 ب

 ةيآلا يف «نورتلا بارعا برعت : نلأستل . فطع فرح : نلأستل مث ©

 : يف ةفوذحملا ةعامجلا واوو لوهجملل ينبم انه لعفلا نا الا . ةسماخلا ةميركلا

 : . | لعاف بئان عفر لح
 ةروس نم ةرشع ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف اهبارعا قبس : ميعنلا نع ذئموي ©

 ؟نبع» نون ترسكو نلأستب قلعتم رورجيو راج : ميعنلا نع . ؛تايداعلا»
 . نيئكاسلا ءاقتلال

: 
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 * رصعلا ةروس بارعإ #

 ١ رصعلاو *
 © مسقلا واوب رورجم مسا : رصعلا . رج فرح مسقلا واو واولا : صعلاو

 مسقأ . فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم روزجملاو راجلاو ةرسكلا هرج ةمالعو

 . اهلضفل رصعلا ةالصي

 م دا 1 ما
 © يسخؤل ضإلاَنِإ 5

 اذهو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح وهو مسقلا باوج : ناسنالا نا ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم اهمسا :ناسنالا

 قلعتم رورجمو راج : رسخ يف .  ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللا : يسح ىفل ©

 . نارسخ يفل يا «نا» ربخب

 لاب ا وصاقو بحصول وعمان يي <“ ا ا آ لل ل ل هل ره
 3س سس

 لحب يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ءانئتسا ةادا : نيذلا الإ ©

 ىنعمب هنال «ناسنالا» نم ىئتثتسم هنال مصتم ءانشتسا وهو الإب يككسم بصن

 هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو «سانلا» و «يبانألا» ىنعم يف سنج مسا هلال «عمجلا

 . بارعالا نم اط لحم ال هتلص



 لصتم يمس ولا ةعما راوي هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اونمآ ©
 1 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 . اهيارعا برعتو «اونمأ» ىلع وارلاب ةفورطعم : تاخلاصلا اولمعو ©

 هنال ةحتفلا' نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعنفم : تاحلاصلا

 . ملاسلا ثنؤملا عمج نم

 وا ةمضلا لعفلا ءانب ةمالعو «اولمعو» بارعا برعت : قحلاب اوضاوتو ©

 ةلاد ةجتفلا تيقبو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع ةردقملا ةحبتفلا

 ريخلاب ًاضعب مهضعب يصوي يا اوصاوتب ب قلعتم رورجمو راج : قحلاب .اهيلع

 . هلسرو هبتك عابتاو هتعاطو هللا ديحوت نم هلك

 . اهبازعا برعتو «قحلاب اوصاوت» ىلع واولاب ةفوطعم : ريصلاب اوصاوتو ©
 هلا ولي ام ىلعو يصاعما نعو تاعاطلا لع ربصلاب اضعب مهضسي يصوي يأ

 . هدايع هب

 دلع داع دع

 6م.



 * ةزمهلا ةروس بارعإ >

 زور هزتإ رو و لو

 ا يي للا ل و ا ليو «©

 ممهج دهج يف داو وه ليقو رسحت هانعم هل لعف ال ردصم لصالا يف وه ليقو

 ىنعم ةدافال رداصملا عفر عفريو كالطلاك ىنعم مسا ليقو
 ءاج ليقو تابثلا

 كالملا «ليولا» ىنعم نال . ءاعدلا لعفلا ىتعم نمضتم هنال ةركن

 .باذعلاو

 : ةرمه . فوذحملا «ليو» ربخب قلعتم رورجمو راج : ةزمل ةزمه لكل ©

 نم يأ هنم لدب : ةزمل . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 يا سانلا زمهي يذلا ةزمهلاو ةرسكلا اهربج ةمالعو اهلشم ةرورجم «ةزمه»
 زماهاف مذلا يف ةغلابملل تلخد ءاهلو سانلا نعطي يذلا ةزلو . مهباتغي

 . بايعلا زماللاو باتغملا

 ١ ردد مما ©

 بت فيل ايم رع عب لع يف ةركلا لع ينس لوصيمم نأ: يذلا ©

 ةركدلا نال ةزمهل - تعن ةفص رج لحم يف «يذلا وه» ةيمسالا ةلمحلاو وه

 يا ةزل ةزمه لكل ةفص رج لحم ين نوكي نا زوجي ليقو ةفرعملاب فضوت ال

 لاب ا رج ل يف نم ًالدب نوكي وا ةركن توعنل ةفرسعم وهو ًاشعن نوكي

 ةلمسجلاو . . . . يذلا ينعا يا مذلا ىلع بصن لحم يف نوكي وا ةزمه لك نم



 . اهل لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا

 وج هيف رسم ريمصف لعاشلاو حتفلا لع ينبم اس لحف الام عمج ©
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : الام . وه هريدقت

 :لحم: يف لصتم ريمض ءاهلاو اهارعا برعتو «عمجا ىلع واولاب ةقوطعم : هددعو ©

 . ةرم دعب ةرم ةدع وا رهدلا ثداوحل ةدع هلعج يا هب لوعفم بصن

 ١ ةنكلساا بي «
 اهزيدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عاضم لعف : بسحي ©

 00 ْ ره

 :بوصنم «نا» مسا : هلام . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هلام نا ©

 !ةلمجلاو ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمبض ءاهلاو ةحئتفلاب

 ١ . 9نأ» ربخ عفر لحت يف ؛هدلخا» ةيلعفلا

 ”هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هدلخأ ©

 'امو «نا» و.هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو وه

 ةيلعنفلا ةبلمجلاو . تومي ال ايندلا يف ًادلاخ هكرت لاملا نا يا «بسحيا»
 : «يذلا» ةلص نم لدب اهنال بارعالا نم اهل لحم ال اهدعب امو «بسحيلا

 © ذل
 . هتلاقمل ًادرو هنابسح ىلع هل عدر يا . هل لمع ال ربجنو عدر فرح : الك ©

 ىلع ينبم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نذبني . ديكوتتا مال مالا : نذينيل ©

 د 6:1



 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو ةليقفلا ديكوشلا نوئب هلاصتال حتفلا

 . ال لمع ال ةليقثلا ديكوتلا نونو وه هريدقت

 يتلا منهج يف نكرتي وا نيمريل يا نذبنيب قلعتم رورحيو راج : ةمطحلا يف ©

 . اهيف ىقلي ام لك مطحت نا اهنأش نم

 رو هم ما وعسر

 © ةتطملأام كريو ه
 ٠ «ةقاحلا» ةروس نم ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت .

 #© ةدقولاسارام + 2#

 هللا .٠ يه هريدقت فوذحم أدتبم ريخ وا «ةمطحلا» نم لدب : ةدقوملا هللا راث فى

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم هللا رانل - تعن  ةفص .: ةدقوملا

 ١ زيلاعدبكتإ « رس وه دصسصر 2 :
 ةلمجلاو رانلل ةيناث ةفص عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا ©.

 . اه لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ةدئفالا ىلع علطت ©

 ولعت يا علطتب قلعتم رورجمو راج : ةدئفالا ىلع . يه هريدقت ًاناوج

 طاسوا يهو « داؤف » عمج ةدئفالاو . اهيلع لمتشتو اهيلغتو بولقلا

 . بولقلا

 الال 6١



 وو سر حالو ١ كس مسي
 #8 ةدصْوفم هلع 1
 ' ريمض «اه»' و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ةدصؤم مهيلع اهنا ©

 «مهاو رج فرح : ىلع . «نا» مسأ بصن لحم يف .نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 : ةدضؤم .«نأ» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لم: يف نيبئاغلا ريمض
 1 . ةلفقم يا ةقبطم مهيلع رانلا نأ يا ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ

 ؛عمج يهو دمعب نيقثوم ىنعمب ةدصؤمب قلعتم رورجمو زاج : ةددمم دمع ف ©

 . ةدتمم يا ةرسكلاب اهلثم ةرورجم دمعل  تعن  ةفض : ةددمم . دوماع
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 * ليفلا ةروس بارعإ »©

 ا مَا كر - و هه

 © ليا يولع تيكر 1
 ماهفتسا ظفلب خيبوت فلا ليقو ماهفتسا ظفل يف ريرقت فلآ فلالا : وتق ملأ ©

 ضيرعت هيفو (86) دمح ميركلا لوسرلا وهو بطاخملل ريرقت ماهفتسالاو ْ

 تيقبو ةلعلا فرح فلالا - هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم

 ةلمجلاو تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هيلع ةلاد ةحتفلا

 ٠ ؟ىرتا» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف هدعب ةيماهفتسالا .

 لماعلاو لاح بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : كير لعف فيك ©

 تحتف نوكسلا - ءافلا  هرخآ لصاو ماهفتسا ظفلب خيبوت وهو «لعف» هيف

 ةمضلاب عوفرم لعاف : كبر . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف نينكاسلا ءاقنلال

 رورجم هيلا فاضم : ليفلا . لعفب قلعتُم رورجمو راج : ليفلا باحصأب ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 و 2 رص 7 ١

 ١ ٍلدْستو :هديحإشسالا ©
 نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : لعجي . تبرعا : لعجي ملأ ©

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ

 «مه» و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ليلضت يف مهديك ©

 قلعتم رورجمو راج : ليلضت يف . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

60684 



 ١ ١ . عييضت

 «لعجي ملأ» نال اهبارعا برعتو «لعجي» ىلع واولاب ةفوطعنم : مهيلع 050 ش
 . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح : ىلع . «لعجا ىنعمب
 ْ : . لسزأب قلعتم رورجملاو زاجلاو

 ةفصأ : ليبابأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : لييايا ًاربط»

 ىلع فرصلا نم ةعونمم اهنال نونت ملو ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاريطل - تعن -
 | . تاعامج يا ليعافم نزو

 58 لي اجب مهي 3

 . عراضم لعف يهو ًاريطل ةيناث ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهيمرت ©

 , هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 ريمض ؛مه١ و ىنعملا لع ثنا ركذم عمج مسا وهو اًازيط» ىلع دوعي يه

 :٠ . هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا

 أ رجا فرح .: نم . .مهيمرتب قلعتم رورجمو راج : ليجس نم ةراجحب ©
 . رورجملاو ناجلاو ةرسكلا هرج ةمالعو نمب رورجم مسأ : ليجبسس . ينايب

 . ٠ رجآلا خيطي امك خربطم نيط نم يا ةراجح ةفوذخ ةفصب قلمتم

 ل بلوُحأكٍن صَكَدكَك 0
 نيبئاغلا ريمض «مه» و اهبارعا برعتو «لسرا» ىلع ءافلاب ةفوطعم : مهلعجف .٠

 . لوا هب 'لوعفم بصن لحم يف

 ١١اهم6-



 بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : لوكأم فصعك ©

 : فصع . فاضم وهو «مهريصا ىنعمب (مهلعج» نال ناث هب لوعفم

 - تعن - ةفص : لوكأم . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 اذا عرزلا وا رجشلا قروك يا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم فصعل

 . لولبملا نبتلا قاقد وه ليقو لاكألا هيف عقو يا لكا

3 3 
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 * شيرق ةروس بارعإ »

 ١ شسوفكإل © ٠
 .٠ هودبعي نا مهرما اودبعيلفا هلوقب قلعتم رورجبو راج ؛ شيرق فاليإل !

 يه وا «لجألل ىنعمب ببسلا مال ماللا ليقو «فلأ» ىنعمب , فلآ ر ردصم

 ماللا نوكت يا «شيرق فاليإل اوبجعا يأ» ريدقتلا نوكي واليلعتلل

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : شيرق . بجعتلل

 للف 1 38
 00 فيصلي دل

  ؟مهد و ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ىلوالا «فالزإ» نم لدب : ا

 1 .٠ ةفاضالاب رج لع ف نيبئاغلا ريمض

 هين ةمالعو بوصتم رئصمملا هب لومقم قفيصلاو ءاتشلا ةلحر فو

 ' هرج :ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : . ةلحز اوفلأ يا ةحتفلا

 0 . اهبارعا برعتو (ءاتشلا) لع 57 لوط | فيصلاو . ةرسكلا

 0 و
 3 5 ََت در اوديعلف ٠6<

 أ ا عن نإ يأ ىنعلا ىلع ردقم طرش باوج يف ةعنقإو ءاغلا ؛ اوديعيلف ©

 ةرهاظلا ةمعنلا هذه هودبعيلف همعن رئاسل هودبعي مل نإف ىصحت ال مهيلع

 ١ فذح همزج ةمالعو ماللاب موزجب عراضم لعف : اودبعي . رمالا مال ماللاو

 ش . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض واولاو .نرنلا

8١5 



 ينبم ةراشا مسا : اذه . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اذه بر ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 .ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هنم لدب وا ةراشالا مسال - تعن . ةغص : تيبلا ©

 نا لا لا مس د

 9 وحرم كما و عجرم

 برل - تعن  ةفص بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : 0

 .٠ اه لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : عوج نم مهمعطأ ©

 نم . هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و وه هريدقت ًاناوج

 .ديدش عوج نع نيتلحرلاب مهمعطا يا مهمعطأب قلعتم رورجيو راج :عوج

 برعتو «عوج نم مهمعطا# ىلع وارلاب ةفرطعم : فوخ نم مهنمآو ©

 ءاجو عوج لدب يا «لدبلا» ىنعمب وا «نع» ىنعمب «نم» ليقو . اهبارنعا

 . (متدشل «فوخا و «(عوج) ريكت

3 2 

 هال



 هم

 ١ ندي 2 زك واتبا 0

 ينبم ضام لعف : تيأر . ماهفتسا ظفل يف هيبتتو ريرقت فلأ فلألا : تيأرأ ©
 ريمض - لصتم ريمض ءاثلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع
 ا . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم .مسا : بذكي يذلا ©
 . هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : تذكي

 . ا لحم ال لوصوملا ةلص «بذكي# ةلمجو وه

 0 نم ءازملاب بذكي يذلا تفرع له يا بذكيب قلعتم رورجتو راج: نيدلاب ©

 وه 0

 75 بيات 11م

 . يذلا فرعت م نأ يأ ىعلا لع ردم طرش باوجج يف ةعقاو ءانلأ كلذف ©

 لوقت امو ينريخا يا هيلع دعب ام ةلالدل ًافوذحم «تيأرأ» بارج نوكيو

 يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : | ٠ عزصي ام معنأ ءازجلاب بذكي نميف

 1 راقت فوقع ايف ري عقب لع يف ةوكسلا لع يبس وصوم مسا : يذلا #

 ' ةيلعفلا ةلممجلاو «كلذ» ربخ عفر لحم يف "يذلا وه» ةبيمسالا ةلفجلاو وه
 1 . بارعالا نمااهل لحم ال هتلص هدعب
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 ًاعفد هعفدي يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : 3 ره هريدقت

 1 و

 © نكدلل ةط]كمتجلو
 هيكل يئن لد و . الرحل برعتو ؛عدبت لع ورا طمس : يضحي الو ©

 . ثحي الو يا

 فاضم : نيكسملا . ضحي الب قلعتم رورجو راج : نيكسملا ماعط ىلع ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا

 مف س2 ره

 * َناضلْلَيَوو :
 قبس دقو ةمضلاب عوفرم أدتبم : ليو . ةيفانعتسا ءافلا : نيلصملل ليوف ©

 رج ةمالعو فوذحملا «ليو» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيلصملل .. ةحارش

 .درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا

 ناك اذاف يا . ىنعملا ىلع ردقم طرش باوج يف ةعقاو ءافلا نوكت نا زوجيو

 عمجلا هانعم نا الا درفم وهو بذكي يذلا ريمض ىلع دوعي يذلا مهريمض

 . سنجلا هب دارملا نال

 2 َنوُهاَس ود كصْنَع مهبل 5

 . نيلصملل - تعن  ةفص رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©
 . اهل لحم ال هتلص هدعب ةيمسالا ةلمجلاو

 فرح : نع . أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض : مهتالص نع مه ©

 نييئاغلا ريمض «مه» و ةرسكلا هرج ةمالعو نعب رورجم مسا : ةالص . رج ا
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 : . «مهل ريخب قلعتم رورجملاو راخلاو نعب رج لحم يف

 ْ ضوع نوتلاو ملاس ركذم عمج هنال واولا هعفر ةمالعو امها ربخ : نوهاس ©

 ! دعب واولا نوكسو اهتوكسل ءايلا تفذحف «نويهاس» لصالاو درفملا نيونت نم
 . اهيلا نيتفتلم ريغ نولفاغ يا لقثلل ءايلا ىلع تناك يتلا ةمضلا فذح

 © َنرْمْهَيرا 1

 ةدراولا «نيذلا» نم لدب هنال رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ,لوصوم مسا : نيذلا ©

 1 . ةقباسلا ةيآلا يف

 :مه بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةيمسالا ةلمجا : نوءاري مه ©

 ١ توبثب عوفرم عراضم لعف : نوءاري ٠ أدتبم عفر لحم يف لصفنم عفر ريمض

 1 يف «نوعاريل ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 ّْ : | «مه» ربخ عفر لحم

- 002 

 » لوو 7
 ' بوصنم هب لوعفم : نوعاملا . اهبارعا برعتو «نوءاري# 0 ةقوطعم ©

 ' . ةاكرلا يا ةحتفلا هبصن ةمالعو
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 *# رثوكلا ةروس بارعإ »

 وو ا

© 1 ١ 

 4نا» مسا بصن لحم يف .

 لعف : ىطعأ ؛نا» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : شوكلا كانيطعأ ©

 لع ينبم لصتم لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 بوصنم ِناث هب لوعفم : رثوكلا . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع

 ةرثكلا نم ؟لعوف ةغيصب وهو . ةنجلا يف ًاربن يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . نآرقلا وأ ةوبنلا : ليقو ريثكلا ريخلا وأ . ةرثكلا طرفملا وهو

 را ار دل رس ْ

 ١ حناوكيللصص ©

 وهو - ءايلا  هريخآ فذح ىلع ينبم رمأ لعف : لص . ةيفانغتسا ءافلا : لصف ©

 نوكت نأ زوجيو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةلعلا فرح

 . بيبستلل ةفطاع ءافلا

 ريمض -'لصتم ريمض فاكلاو لصب قلعتم رورجمو راج : صئاو كيرل ©

 هذه ىنعم ينو . نوكسلا لعفلا ءانب ةمالعو . اهبارعا برعتو «لص» ىلع
 : يرشغزلا فاشك يف ءاج ناعم ةدع اهو نيرسفملا نيب فالتخا ةملكلا

 ةاال



 ١ نمب رحنلاو عمجب رجفلا ةالص يه هيطع نعو . ندبلا رحن : رحنلا
 عضو رحذلاو ةالصلا سنج يه : ليقو . ةيحضتلاو ديعلا ةالص ليقو
 .ًافلاخم ترحن اذا هناحبس همسابو ىلاعت ههجول رحناو وأ .' لامشلا ىلع نيميلا
 ْ . ناثوألل رحنلا يف هللا ريغ نودبعي نيذلل

 ' وس سوو سلس سا

 « . سكت *
 ,«نا» مسا ؛ كتناش . لعفلاب هبشم ديكوتو بضن فرح : كئناش نإ ©

 '- بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلا هبلصت ةمالعو بوصنم
 ٠ . كضغبم نا يأ ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 ؛لصفنم عفر ريمض : وه «نا» ربخ عفر يف : ةيمنسالا ةلملا : رتبآلا وه ©
 يأ ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : رتبألا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 !ايندلا يف ىسنملا . هدلخب ركذ ال ليلذلا بتذلاو ركذلا عوطقملا هل دلو ال
 رخو 0 1 . ةرخآلا

000 
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 4# نورفاكلا ةروس بارعإ »

 ١ نصلي «
 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقثلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 لح يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن فرح : نورفاكلا اهيأ اب ©

 اهلثم ةعوفرم أل - تعن - ةفص : نورفاكلا . هيبنتلل ةدئاز «اهلو بصن 1

 نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل واولا اهعفر ةمالعو ظفللا ىلع
 . درفملا يف ةكرحلاو

 < وذوي موفد
 ١ نودمامدعأالا ©

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دبعأ . اه لمع ال ةيفان : ام كيعأ ال ©

 ينبم «يذلا» ىنعمب لوصوم مسا : ام . انأ هريدقت ًابوجو. هيف رتتسم ريمض

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوديعت ©
 - عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلاو . لعاف

 . هنودبعت ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصأوم لا ىلا

 .هللا نود نم هنودبعت يذلا متصلا ةرفكلا شيرق طه راي دبعأ ال يأ

 د اَمدود ع سنا الو *
 لصفنم عفر ريمض : متنأ . امل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع واولا : مقذآ الو ©

 . أدتبم عفر لح يف مضلا ىلع ينبم
 61١9م



 نوتلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «متنأ) ربخل : ديعأ ام نودياع ©

 «نودبعتاما :بارعا برعت ::دبعأ ام . .درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع
 ام «اماو انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو

 مكتدابع دبعأ ال ريدقتلا نوكيف'ةيردصم «4ام» نوكت نأ زوجيو هللا ىلع دوعي

 1 . 'يدابع نودبعت الو

 « با عآل
 لع يف نوكسلا ىلع يثبم لصفنم عي يمس : انأ . تبرعأ : دياع اذأ الو ©

 . ةمضلاب عوفرم ةانأ) ربحت ؛ دباع . أدتبم عفر

 ىلع ينبم ضام لعف «؟متدبع# «نودبعت اما بارعا ٍبرعت : مقديع ام ©

 يمض - لصتتم ريمض ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 0 روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لح يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا

 0 1ع امَدودَع رلسصد 2 مسن ه

 . ةرركم يهو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا ها برعت ©

 1 فد لووك يد مكحأ 3

 را جب هع ل رج تم و اها

 .ةفاضالاب

 ةفوذحملا ءايلاو اهبارعا برعتو «مكنيد مكلا» ىلع وازلاب ةفوطعم : يشيد يلو«

 . . اهيلع ةلاد ةرسكلاو ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض
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 * رصنلا ةروس بارعإ »

 ١ ْنَعاوضآركاَجادإ ©

 ىنعم نمضتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : !ذإ ©

 . هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ طرشلا

 ينبم ضام لعف : ءاج . ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : يصد ءاج ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : رصن ذ . حتفلا ىلع

 ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل : حتفلاو هللا ©

 اهلثم ةعوفرم هللا رصن# ىلع واولاب ةفوطعم : حتفلاو . ةرسكلا رجلا

 . ةكم هل حتفو هئادعأ ىلع - ص - ميركلا هلوسر هللا رصن يأ .ةمضلاب

 . مولعم هنأل اراصتخا ميركلا هلوسر وهو «رصن» ردصملا لوعفم فذحو

 2 رع هذ

 8# الو م 3 دؤمولْخريساكل كرو

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىأر . ةفطاع واولا : سائلا تبأرو ©

 ينبم.- بطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سائلا . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولخدي ©

 ىنعمب «ىأر» لعفلا نأل لاح بصن لحم يف «نولخدي» ةلمجو . لعاف

 . نيلخاد : ريدقتلا . دحاو لوعفم ىلا لعفلا ىدعتو ؛فرع» وأ ارصبألا
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 .هيلأ فاضم : هللا . نولخديب قلعتم رورجيو راج : ًاجاوفأ هللا نيد يف ©
 : ًاجاوفأ .. مالسالا ةلم يف يأ ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم
 : جوفلام جرف : اهدرفم . وفك تاعاج نولي يأ ةحتفلاب بوصتم لاح

 . هل درفم ال عمج

 © كم كسا ةزوتكتيت * سس“ وو هي 5 02
 لأ اج ريغ طرش باوج ةلمجلاو هذال باوج يف ةمنقو : افلا : حيسف ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف هو بارعالا نم اهل

 أ . هسدقو هللا ناحبس لقف يأ ت تنأ هريدقت ًابوجو

 : كبر . ًادماح هريدقت لاحب وأ حبسب قلعتم رورجمو راج : كير دمحب ©

 . ريم فاكلاو فاضم وهو رة ا وعل

 : لصتمريمسض ءاهلاو اهبارعا برعتو «حبس» ىلع واولاب ةفوطعم : هرفغتساو ©

 ا . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 ' لضتمريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ًاياوت ناك هنإ ©

 ' عقر لحم يف : هدعب ةيلعفلا ةلمججلاو «نا» مسا بصن لجم يف مضلا ىلع ينبم
 رتكسم ريمَض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . اهربخ
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناكا ربخ : بارت ٠ وه هريدقت ًازاوج

 ني عي كنت

 2ك



 # بهللا ةروس بارعإ 9

 لآ 2 يس

 © تويبحىإ اكدت ١
 ٠ ب - -. ٠

 ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم هيلع ءاعد هنأل لابقتسالا هانعم ضام لعف : ادب َتَيَت ©

 ىنثم هلأل فلألاب عوفرم لعاف : ادي . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات

 نوكي وأ تكلهو هادي ترسخ يأ ةفاضالل نونلا تفذحو نادي :هلصأو

 . نيديلا ىلا لاعفألا بسنت برعلا نأل هسفن تكله يأ وه بت : ىنعملا

 ءايسألا نم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : بهل ىبأ ©

 . ةرسكلاب رورحي هيلا فاضم : بهل . ةسمخلا

 هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم وهو لصحو كلذ

 . كله دقو ىنعمب : بت دقو يأ . وه

 ١ َبسكاموفلاَمهْنَعْيعَم ©

 ينبم راكنالا ىنعم يف ماهفتسا مسا وأ . ال لمع ال ةيفان : هنع ىنغأ ام ©

 عفر لحم يف وأ «ىنغأ) لعفلل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 لعف : ىنغأ . . هلام هنع ىنغأ ءيش يأ ىنعمب «ىنغأ» ةلمج هربخو أدتبم

 قلعتم رورجمو راج : هنع . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام

 كورس



 ' رج لح اف لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : بسك امو هلام ©
 عفر :لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا ةفاضالاب

 " هئائب ةماللعو «ىنغأ» بارعا برعت : بسك . ؛هلانم» ىلع فوطعم هلأل
 . :بارعألا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «بسك»» ةلمجو . ةرهاظلا ةحتفلا
 ؛ هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا  دئاعلاو
 ليوأتب اهدعب امو («ام» نوكتف ةيردصم (ام) نوكت 'وأ هبسك يذلاو ريدقتلا

 :هبسك وأ ةبوسكم : ريدقتلا .عرفرم ىلع فوطعم هّنأل عفر لح يف ردصم

 « بيداالك[تيع "
 ! عوفرم عراضم لعف : ىلصي .. ديكوتلل لابقتسا فرح نيسلا : ًاران لصيس ©

 0 هزيدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 , ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًارانإ ٠ لخديس يأ .وه

 هيلا فاظم : به ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًارانل - تعلن -ةفص : بهل تاذ ©

 . ةراسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج

 «© بخل َجحش اشو
 وه ىلضيس يأ . « لصنيس » يف ريمضلا ىلع واولاب ةفرطعم : هتأرماو ©

 . ةفاضالاب

 رورمم هيلا قاضم : ١ بطحلا ٠ يف وأ تما وأ مقا: أ هريدقت رمضم لعشب

 1 . ةرسكلا أ مرج ةمالعو ةفاضضالاب
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 هو لا 0 .٠

 يف «هتأرما» نم ةيناث لاح بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : لبح اهديج ف ©

 نوكسلا ىلع ينبم لصتمريمض «اه)و . مدقم ريخب قلعتم رورجمو راج :دينج

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : : لبح . ةفاضالاب رج لحم يف

 ينايب رج فرح «نم»و لبجل ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : دسم نم ©

 . 'فيل نم ىنعمب ةياغلا ءادتبال ليقو

26 2 
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 2« صالخإلا ةروس بارعإ »

 ١ ظَكملوم ©
 | ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوأو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق 9

 8 تنأ هريداقت ًابوجو رتتسم

 هلأ ان ل لع ف معقل لع يم لصشم عن ريت: دحأ هلل وه ©
 ةلالجلا ظفل نم لدب : دحأ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم هربخ : ةلالجلا ظفل
 ' يأ دحو «دحأ» يف لصألاو فرعملا نم لدبت دق ةركتلا نأل ةركن ناك ناو
 ' أدتبم عفر لحم يف نأشلا ريمض ؛وه» نوكي نأ زوجيو ًافلأ واولا تبلقف دحاو

 نأ.ؤهو اذه نأشلا : ريدقت ىلع نأشلا وهو «دحأ :هللا» ةيمسالا ةلمجلا هربخو
 | عوفرم «هللا» هلوق نم لدب (دحأدو . هل يناث ال يأ هل كيرش ال دحاو هللا

 لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف «لق» دعب ةلمجلاو ؛دحأ وه» ىلع وأ ةمضلاب

 . - لوقلا

 ني
 : هريخ : دمصلا . ةمضلاب ميظعتلل عرفرم أدتبم : ةلالنجلا ظفل : دمصلا هللا ©

 : ديسلا وهو هدصق اذا هيلا دمص نم لوعفم ىنعمب لعف هو . ةمضلاب عوفرم
 «دمصلا# نوكي نأ زوجيو قلخ ءانف دعب يقابلا وأ . جئاوحلا يف هيلا دومصملا

 . ةيلعفلا ةلمجلا يأ ةثلاثلا ةميركلا ةيالا ربخلاو ةلالجلا ظفلل .ةفص

 ل655
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 © 11د 322001
 ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : دلي . بلقو مزجو يفن فرح : دلي مل ©

 لصألاو . وه وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هزخآ نوكس همزج

 . ةرسكو ءام نيب اهعوقول واولا تفذحف ؛دلوي»

 ينبم عراضم لعف : دلوي . تبرعأ : مل . ةفطاع واولا : دلوي ملو ©

 رتتسم ريمض لعافلا بئانو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم لوهجسملل

 ةلمجلاو ةحتفو ءاي نيب ةعقاو اهنأل واولا تتبثو . وه هريدقت ًازاوج هيف

 . ةلالجلا ظفلل ٍناث ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا

:5 8 

 تولا نوكسو اهتوكس : نينكاسلا ءاقتلال واولا ت تفذحو و هرخآ آن

 واولا ىلع اهلقثل فاكلا ىلا ةمضلا تلقنف «نوكي» لصألاو

 . مدقم !نكيا ربخ :ًاوفك . ريخلاب قلعتم رورجتو راج : دحأ ًاوفك هل ©

 ةحتفلا «ًاوفك» اهربخ بصن ةمالعو ةمضلاب يفرم «نكي» مسا :دحأ

 . هلثاي مل يأ : دحأ هتفاكي مل يأ ٠ ةنونملا

36 3 2 
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 . © قلفلا ةروس بارعإ »©

 0 ©« نكفارؤوعرُف ١ ١ ياسا سل
 . عوفرم عراضم لعف : ذوعآ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ذوعأ لق ©

 ْ .انأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 ؛ رورجم هيلا فاضم : قلفلا . ذوعأب قلعتم رورجمو راج : قلفلا بري«
 برب وأ زجفلا وأ حبصلا برب ءيجنتلا لق يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 ا ْ . هلك قلخلا

30 1 

 | © ناءامّرشْرم *
 ! «يذلا» ئنعمب لوضوم مس : ام . ذوعأب قلعتم رورجمو راج : ام سشن نم ©

 : : . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ' هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ ©

 ْ وأ هقلخ ؛يذلا : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا فوذحم ريمض لوصوملا ىلا

 امو امو بارعالا نم اه لحمال اهتلص «قلخ» ةلمحو ةيردصم ا؛ام» نوكت

 . هقلخ رش نم ريدقتلا ةفاضالاب رج لح يف ردصم ليوأتب اهدعب

ّ- 2 3 11 

 9 'َبقوأذ ٍقِساَوشِحو 5
 ظ

 ' فاضم : قساغ . ىلوألا ؛رش نم» ىلع واولاب ةقرطعم : قساغ رش نمو ©

 65م8



 رش نم : ليقو ليللا رش نم يأ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 . رمقلا

 نة كاس بص لح يف لوكسلا ىلع يغيس ناسيز فرظ : بقو اذإ ©

 ينبم ضام لعف : . لخد اذا يأ بقو اذا ًانئاك : ريدقتلا «قساغ»

هريدقت وج هيف رتعسم ريمسف لعاشلاو حتفلا ىلع
 يف «بقر» ةلجو . ره وه 

 . سانلا ىلع ةديدشلا هتملظب لخد اذا يأ . ةفاضالاب رج لح

 © دمي فككاَوترم 9و

 قلعتم رورجيو راج : دقعلا يف .  ةلاثلا  ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 تاعامجلا وأ سوفنلا وأ ءاسنلا رش نم يأ لعافلا مسا لعفي يأ تاثافنلاب

 عم خفنلا «ثفنتلا»و . اهيلع نثفنيو طويخ يف ادقع ندقعي يتاللا رحاوسلا

 ىير ٠

 000 هه
 ع دَسحا اًدِإ لِي اَحْيَشِْدَو 0

 لمعو هدسح رهظ اذإ دساح رش نم يأ : ل

 . هاضتقمب

2 3 
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 *« سانلا ةروس بارعإ #

 ١ عرف 05-7 5
 ١ سانثألا «سانلا» لصأو «قلفلا» ةروس نم ىلوألا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 نونلا ف ماللا ارمغدأو ًافيفخت ةزمهلا اوكرتف

 ْ «©9 سائلالْيَم ؟ -0101
 .'ال نانيب فطع وأ . اهبارعا برعتو «سانلا بر» نم لدب : سانلا كلم ©

 . سانلا كلمب سائلا بر» نيب يأ

 © سائلا © 20
 ' هّلإب ًانايباديز يأ . سائلا ْبرل نايب فطع يأ « ةقباسلا ةيآلا بارعإ برعت ©

 سا : . سانلا

 ©# سائق ارياو اويل وسْنِم 04 أ

 , هيلا فاضم : ساوسولا . ذوعأب قلعتم رورجمو راج : ساوسولا ىشن نم ©

 ١ . سيلبا وه 6ساوسولا»و . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب

 اهرج ةمالعو اهلثم ةرورمجم ساوسولل  تعن  ةفص : سانخلا لل

 ٠ يأ هبر ركذي ناسنالا عمس اذا سنخي هلأل ةغلابملل لعاف مسا وهو . ةرسكلا

 تك نر



 © بسائابوذض ذضَو سوسو ىّرآ ه

 يف وأ ساوسولل ةيناث ةفص رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا ©

 - مذلا ةشلا ىلع بصن لحم يف وأ . ره هريدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم

 . ينعأ هريدقت فوذحم لعفل هب ًالوعفم يأ

 ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : سوسوب «©

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلاو . وه هريدقت

 هيلا فاضم : سانلا . سوسويب قلعتم رورجيو راج : ساثلا رودص خ1 ل

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج

 1 ا

 راجلاو . ينايب رج فرح «نم» وأ سوسويب قلعتم رورجيو راج : ةدجلا نم ©

 نم مهنوك لاح ريدقتلا ؟سانلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم اذه ىلع رورجملاو

 . نجلا نم يأ . ةنجلا

 . اهبارعا برعتو «ةتحلا» ىلع واولاب ةفوطعم : سائلاو ©

36 2 2 
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 #* ميحرلا نمحرلا هللا مسب »

 نيمالا هيبن نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلاو
 . (26) هللا دبع نب دمحم

 1 . دعبو

 نآرقلا بارعا نم مخضلا لمعلا اذه انزجنا اثنأ ىلع ةيناث هللا دمحن
 ةرمث ناكو ... نآرقلا يف ةبترم تدرو امك ًاءزج رشع ينثا ْف ءاج يذلا ميركلا
 نينمؤملا هدابعل هللا باتك بيرقت .... هللا ةاضرم دعب فدهتسا ءانعو دهج

 عيطتسي نا نود تلاح يتلا ةيوفللا هتازجعمو ليزنتلا مكحم يف نيسرادلاو

 نوكلتمي اوناك  اومعز امك مهو هلثمب اوتاي نا نيعدملاو نيكرشملا نم دحا
 . ةيلهاجلا يف ثارتلاو ةغللا نم ةردقملا كلت لك

 ةغللا ءارقل مدقن نا يف  ًاليبس كلذ ىلا انعطتسا ام  اندهج نإو
 ةفاضا وهل ملعو ةدابعو ريخ لمع هنا اندقتعا ام  نآرقلا ةغل  ةيبرعلا

 ىلع فرشاو هسرهفو هققدو هعجار دقو . ةيبرعلا ةبتكملل ةيدجو ةديدج
 . ربج دمحم نب دومحم هتعاطو هللا ىضر يجارلا ًاريوطتو ةعباتم هجارخا
 . قيفوتلاو ةيادهلا هلاسن لاو

 نا نيعباتملاو ةغللا يف نيسرادلاو وحنلا ءاملع ةوخالا نم لماتن انئاف
 هنا بسحن .:.. يعبطم ريغو يعبطم  اطخ وا ريصقت وا صقن ياب انوفاوي

 .. ةرفغملاو ىضرلاو باوثلا لجو زع يرابلا لاسن ماتخلا يف

 رشانلا
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